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PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI MANAJEMEN DAN 
PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS 

Lingkungan organisasi mengalami perubahan luar biasa dari waktu ke waktu dan 

perubahan eksternal tersebut memaksa manajemen organisasi untuk terus menerus 

melakukan berbagai upaya demi menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang dihadapi 

agar tetap survive dan berkembang sesuai tuntutan stakeholders. Tekanan kompetisi dan 

globalisasi ekonomi sebagai akibat dari perkembangan komunikasi, teknologi dan 

transportasi telah memicu munculnya tehnik-tehnik produksi dan manajemen baru. Top 

manajemen melakukan perubahan strategi, tujuan, Struktur organisasi,pola komitmen 

dan pengendalian agar perusahaan tetap terus tumbuh sesuai rencana. Dan dalam 

menghadapi arus perubahan ini, manajemen membutuhkan informasi akuntansi yang up 

to date dan sesuai dengan perkembangan terkini agar dapat menjalankanjungsi 

pengendalian dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Muncul kekhawatiran bahwa 

sistem akuntansi manajemen akan ketinggalan jaman jika metode-metode yang 

dipraktekkan tidak sesuai dengan situasi lingkungan maupun tuntutan manajemen. Para 

akademisi dan praktisi akuntansi manajemen sesungguhnya menyadari tuntutan 

perubahan tersebut 

Berbagai metode akuntansi manajemen kontemporer telah di praktekkan sejumlah 

perusahaan dalam rangka menghadapi lingkungan bisnis yang cepat berubah. Namun 

demikian, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep akuntansi 

manajemen yang konvensional masih tetap bermanfaat dan masih dijalankan perusahaan 

disamping konsep kontemporer yang mulai di praktekkan sesuai dengan tuntutan 

perubahan. 

Sesuai dengan konsep International federation of Accountants - IFAC (1998), praktek 

akuntansi manajemen yang dijalankan organisasi sejak tahun 1950-an sampai dengan 

sekarang menyangkut 4 tingkatan perkembangan dengan tema yang saling berkaitan 

yaitu: 

Tingkatan 1: Cost Determination and Financial Control 

Tingkatan 2: Information for Management Planning and Control 

Tingkatan 3: Reduction of Resource Waste in Business Process 

Tingkatan 4: Creation Value through Effective Resources Use 

Masing-masing tingkatan saling berhubungan yaitu tingkatan pertama menjadi bagian 

dari tingkatan kedua, tingkatan pertama dan kedua menjadi bagian dari tingkatan ketiga 

dan terakhir adalah tingkatan pertama, kedua dan ketiga menjadi bagian dari tingkatan 

keempat. Sebagai perbandingan terhadap konsep IFAC tersebut, ada pula empat tahap 

perkembangan akuntansi manajemen yang dikemukakan oleh William L.F.,(1995) seperti 

yang dijelaskan secara ringkas dibawah ini: 

Periode pertama sampai tahun 1940-an merupakan era Revolusi industri Plus didominasi 

oleh produksi massal, tekanannya pada pengendalian biaya dalam bentuk biaya standard. 

Ada dua issue utama dalam kurun waktu itu yaitu penetapan biaya per unit standard 
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serta penetapan laba yang diinginkan. Periode kedua mulai tahun 1940-an sampai dengan 

tahun 1980-an dengan dua issue utama adalah penetapan biaya variabel dan biaya tetap. 

Pemisahan biaya ini sangat membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan 

jangka pendek maupun strategis. Periode ketiga sampai dengan tahun 1990-an ditandai 

dengan munculnya kebutuhan untuk menetapkan harga pokok secara lebih akurat. 

Muncullah konsep ABC suatu penetapan harga pokok dengan dasar aktivitas yang 

dikonsumsi oleh produk atau output Tahap keempat terjadi perkembangan akuntansi 

manajemen yang revolusioner akibat persaingan bisnis yang makin ketat. Sebuah 

paradigma berpikir dan bekerja yang diarahkan oleh kekuatan pasar yang memaksa 

perusahaan untuk melakukan berbagai inovasi agar tetap survive. Sejarah akuntansi 

manajemen sesungguhnya dimulai pada awai abad ke-20 dan pada awai 

perkembangannya masih fokus pada tema akuntansi biaya dan dikenal sebagai akuntansi 

manajemen tradisional. Menurut konsep IFAC, ada dua tingkat perkembangan pada saat 

tersebut yaitu tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tingkatan 1 meliputi praktek-praktek seperti: 

plant-wide overhead rate, fleksible budgeting, payback period dan accounting rate of return. 

Sedangkan pada tingkatan 2 meliputi berbagai praktek akuntansi manajemen seperti: 

departmental overhead rate, analisis cost-volume-profit, discounted cashflow dan model 

stock control. Pada saat tersebut, lingkungan bisnis yang dihadapi organisasi perusahaan 

masih sederhana, relatif tenang dan stabil sehingga tingkat kompleksitas informasi yang 

dibutuhkan manajemen masih rendah. 

Pada tiga dekade terakhir, lingkungan bisnis mengalami perubahan secara drastis yang 

dipicu oleh kemajuan teknologi informasi seperti komputer, system telekomunikasi dan 

sistem robotik hingga munculnya industri world-wide web di penghujung abad ke-20 yang 

memberikan kemudahan pada manajer untuk mengakses informasi. Kemajuan teknologi 

menyebabkan pergeseran lingkup persaingan ke arah global, proses produksi dari 

sederhana berubah menjadi berbasis teknologi dan munculnya proses manajemen yang 

baru seperti total quality manajemen, just-in-time production systems dan sistem 

distribusi. Fokus manajemen meluas dari sekedar penetapan harga pokok produk ke 

penciptaan nilai. 

Tantangan kompetisi global mendesak perusahaan untuk melakukan inovasi, 

menciptakan nilai customer dan nilai shareholder. Customer memiliki banyak pilihan 

produk dan jasa sehingga perusahaan yang ingin tetap survive, harus mampu 

mempertahankan kepuasan customer melalui kompetisi kualitas dan kompetisi harga. 

Banyak perusahaan yang berupaya mempraktekkan system manajemen tertentu agar 

tetap survive dan sukses dalam kompetisi kualitas dan kompetisi harga, diantaranya 

dengan penerapan ISO 9000. Sistem ini menekankan pada konsep pengendalian sejak dini 

dengan tujuan untuk menekankan daya saing, effisiensi dan effektifitas bisnis. 

Respon Akuntan Manajemen 

Perubahan konsep manajemen dan lingkungan bisnis menimbulkan tantangan baru bagi 

akuntan manajemen untuk mengantisipasinya. Informasi yang disediakan dalam sistem 

akuntansi biaya konvensional dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan manajer 

modern dalam menjalankan fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian yang makin 

kompleks. Johnson Kaplan dalam Relevance Lost pada akhir tahun 90-an pernah 

menyatakan bahwa akuntansi manajemen diperkirakan telah gagal menjalankan 

fungsinya dalam memberikan sinyal-sinyal terkini yang dapat menggambarkan situasi 
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paling relevan mengenai perubahan teknologi, proses, produk dan lingkungan bisnis yang 

dihadapi perusahaan. 

Untuk merespon kritikan tersebut, maka para akademikus dan praktisi akuntan 

manajemen telah mengembangkan tehnik-tehnik akuntansi manajemen yang inovatif 

berbasis aktivitas; activity based costing, activity based budgeting dan activity based 

management-strategic management accounting dan tehnik evaluasi kinerja berbasis 

finansial dan nonfinancial (balance scorecard). Praktik akuntansi manajemen yang 

berkembang sejak tahun 1980-an ini dikenal dengan praktek akuntansi manajemen 

modern. Dalam konsep IFAC (1998), praktek-praktek akuntansi manajemen modern 

merupakan bagian dari tingkatan ke-3 dan ke-4 perkembangan akuntansi manajemen. 

Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan 3 diarahkan untuk mengurangi 

pemborosan pemakaian sumber daya dalam proses perusahaan seperti: activity based 

costing, cost of quality, activity based budgeting, analisa probabilitas dan ukuran kinerja 

non financial. Berikutnya pada tingkatan 4 adalah pengembangan praktek akuntansi 

manajemen yang mengarah pada penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya 

secara effektif (cost effectivenees) dan bersifat strategic seperti target costing, analisis nilai 

customer, analisis industri, analisis value chain, analisis siklus hidup dan analisis 

shareholder. 

Dibawah ini, disajikan lebih rinci tahap-tahap perkembangan praktek akuntansi 

manajemen sejak tingkatan ke-1 sampai dengan tingkatan ke-4 sebagai gambaran bahwa 

para akademisi dan praktisi berusaha memperbaharuhi berbagai konsep dan metode 

akuntansi manajemen agar selalu up to date sesuai dengan lingkungan yang dihadapi 

manajemen. 

Tingkatan l (pre 1950): Cost Determination and Financial Control (CDFC) 

Tabel 1 
Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan  
Cost Determination and Financial Control (CDFC) 

Teknik-teknik Akuntansi 
Manajemen 

Variabel/Indikator 

Costing system 1. A plant-wide overhead rate 

Penganggaran 2. Anggaran untuk pengendalian biaya 
3. Anggaran fleksibel 

Evaluasi kinerja 4. Berdasarkan ukuran finansial 

Informasi untuk pembuatan 
keputusan 

5. Penilaian capital investment atas dasar 
payback period dan/atau accounting rate of 
return 

Sumber: Abdel-Kader dan Luther, An Empirical Investigation of the Evolution of Management Accounting Practices (2004). 

Akuntansi manajemen pada masa pre 1950-an berfokus pada penetapan perhitungan 

harga pokok produksi (cost accounting) dan pengendalian keuangan melalui budgeting. 

Pada tahap ini, akuntansi manajemen nampaknya hanya berkisar pada aktivitas tehnikal 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisas! Penggunaan teknologi akuntansi yang 

masih sederhana menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan sangat 

sederhana pula. 
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Akuntansi biaya hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informas! Biaya produk 

yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan untuk mengetahui harga pokok produk 

dari operasi internal dan mengabaikan ketelitian pembebanan biaya khususnya biaya 

overhead produk. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarip tunggal yang 

berlaku untuk seluruh pabrik dan tampa memperhatikan perilaku biaya. 

Sementara itu, anggaran disusun dalam rangka untuk memberikan motivasi dan 

mengevaluasi manajer yang bertanggung jawab terhadap proses konversi dari bahan 

baku menjadi produk jadi. Penekanannya adalah pengendalian biaya produksi. Metode 

penganggaran diselenggarakan secara sederhana sesuai dengan sistem otorisasi dan 

struktur organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Ashton et al (1995) bahwa otoritas 

pada saat tersebut lebih ditentukan oleh pengalaman dan posisi dalam organisasi dari 

pada keahlian profesi dan kualifikasi. Otoritas ini bersandar pada garis hirarki dimana 

fungsi staff hanya bertindak sebagai pendukung. Inovasi produk dan proses relatif tidak 

banyak mengalami perubahan karena seluruh produk dapat terjual dengan baik. 

Tingkatan 2 (1965): Information for Management Planning 

Fokus akuntansi manajemen pada tahap kedua bergeser ke penyediaan informasi untuk 

perencanaan dan pengendalian manajemen melalui penggunaan teknologi seperti 

decision analysis dan responsibility accounting. Sistem akuntansi pertanggungjawaban 

pada tahap ini memfokuskan pengendalian biaya dengan cara menghubungkan biaya 

dengan manajer yang mempunyai wewenang atas terjadinya biaya tersebut. Kemampuan 

setiap manajer produksi maupun non produksi untuk menekan biaya yang terjadi pada 

departemen masing-masing sesuai dengan target yang ditetapkan merupakan ukuran 

kineija departemen tersebut. 

Oleh karena kinerja manajer dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan biaya,maka 

setiap manajer membutuhkan decision analysis. Manajer diharapkan dapat membuat 

keputusan yang tepat dan rasional untuk mengelola biaya secara effisien dan 

menghasilkan output yang optimal. Sistem pengendalian ini memunculkan biaya standard 

sebagai salah satu model untuk melakukan analisis variance. Pemisahan biaya tetap dan 

variabel yang dapat digunakan untuk melakukan analisa cost-volume-profit (CVP) dan 

contribution marjin sebagai salah satu alat perencanaan. Tehnik akuntansi manajemen 

tingkatan kedua ini merupakan inovasi dari tingkatan pertama. Ashton et al (1995) 

menjelaskan bahwa perkembangan praktek akuntansi manajemen pada tahap kedua ini 

muncul oleh karena sistem akuntansi biaya pada tahap pertama secara umum kurang 

terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen, penyebaran 

informasi biaya yang tidak merata ke seluruh bagian organisasi dan kurang memadai jika 

digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. 

Munculnya tehnik decision analysis dan responsibility accounting system menunjukkan 

bahwa konsep akuntansi manajemen telah mengalami perubahan sesuai dengan 

peningkatan teknologi proses produksi yang melibatkan beberapa departemen 

(departementalisasi). Sistem akuntansi biaya secara khusus didesain untuk dioperasikan 

dalam perusahaan manufaktur dengan beberapa departemen (Kaplan, 1984)).Kondisi ini 

mendasari perubahan metode alokasi tarip tunggal ke departemental rate. Tarip per 

departemen menunjukkan bahwa biaya overhead dibebankan pada produk atas dasar 
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kondisi departemen yang berbeda-beda apakah atas dasar jam kerja atau jam mesin atau 

yang lainnya. 

Tabel. 2 
Praktek-praktek akuntansi manajemen pada tingkatan 

Information for Management Planning and Control (IMPC) 

Teknik-Teknik 
Akuntansi Manajemen 

Praktek-Praktek Akuntansi Manajemen 

1. Costing System  � Dilakukan pemisahan antara variabel/incremental 
cost dan fixed/non-incremental costs 

� Menggunakan departmental overhead rate 
� Menggunakan tehnik kurva regresi/kurva 

pembelajaran 

2. Penganggaran  � Anggaran untuk perencanaan 
� Anggaran dengan “what if analysis” 
� Anggaran untuk rencana strategi jangka panjang 

3. Evaluasi kinerja � Atas dasar ukuran non finansial yang berhubungan 
dengan operasi dan inovasi 

4.Informasi untuk 
pembuatan keputusan 

� Analisis cost-volume-profit untuk produk utama 
� Analisis profitabilitas produk 
� Model stock control 
� Evaluasi major capital investmen berdasarkan metode 

discounted cash flow 

5. Analisa Strategik � Long-range forecasting 

Sumber: Abdul-Kader dan Luther, An Empirical investigation of the evolution of Management Accounting Practices 

Untuk keperluan pengendalian biaya, maka tingkah laku biaya yang dikaitkan dengan 

perubahan volume kegiatan mendapat perhatian yang besar. Atas dasar perilakunya, 

biaya dipisahkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Pemisahan biaya ini dapat 

dikatakan merupakan suatu konsep signifikan yang terjadi diantara dua tahap tingkatan 

akuntansi manajemen. Untuk menghindari arbitrasi dan subyektifitas estimasi biaya 

variabel dan biaya tetap,maka suatu metode yang diusulkan oleh Clark (Kaplan, 1984) 

yaitu metode statistik untuk mengestimasi perilaku biaya. Perkembangan lain adalah 

pemisahan biaya langsung dan tak langsung yang dilakukan untuk membantu mengukur 

dan mengalokasikan biaya overhead ke produk. Keadilan alokasi biaya overhead mulai 

diperlukan karena adanya perubahan proses produksi dan sistem departementalisasi. 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja 

manajer berdasarkan konsumsi biayanya,menuntut keadilan alokasi biaya overhead pada 

perusahaan yang memiliki lebih dari satu departemen. Setiap departemen menyerap 

biaya yang tidak sama dan pemicu biaya yang berbeda. Hal ini mendasari perubahan 

dasar alokasi biaya overhead dari tarip tunggal yang berlaku untuk seluruh pabrik (plant-

wide rate) menjadi tarip per departemen (departmental rate). Peran akuntan manajemen 

pada tahap ini adalah membantu dalam decision analysis, staff akuntan tidak lagi menjadi 

technical assistance tetapi mulai meningkat melakukan aktivitas manajemen meskipun 

kedudukannya masih tetap sebagai staff. 
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Posisi akuntan manajemen sebagai staff adalah mendukung manajemen lini dengan 

menekankan penyediaan informasi untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Analisa 

strategik seperti long-range forecasting telah dibutuhkan pada tahap ini, informasi biaya 

digunakan untuk menilai effisiensi operasi, membantu dalam menetapkan harga jual, 

mengontrol dan memotivasi kinerja para karyawan. Sistem akuntansi manajemen 

cenderung reaktif, namun identifikasi masalah dan tindakan hanya dilakukan ketika 

terjadi penyimpangan dari rencana bisnis. Sistem seperti ini mencerminkan gaya 

manajemen yang lebih mekanistik dari pada berinovasi (Ashton, et al, 1995). Tuntutan 

inovasi yang masih rendah karena kemajuan teknologi yang relatif lambat dan skope 

persaingan yang belum mengglobal menyebabkan perusahaan tidak menekankan 

kesuksesan komersial tapi hanya pada effisiensi. 

Menurut Amat et al (1994), perubahan dari tingkatan pertama ke tingkatan kedua secara 

khusus terkait dengan pengembangan cost accounting dan budgetary control. Namun 

perkembangan tersebut nampaknya tidak untuk merespon relevansi dengan kebutuhan 

manajemen tetapi sekedar beradaptasi dengan system yang dijalankan perusahaan agar 

dapat mengkalkulasi infromasi akuntansi. Informasi lebih berorientasi untuk memenuhi 

kebutuhan penilaian produk daripada untuk memberi kontribusi pada penyusunan 

strategi dan pengendalian organisasional. 

Tingkatan 3 (1985): Reduction of Resource Waste in Business Processes (RWR) 

Pada tingkatan ini, perhatian difokuskan pada upaya untuk menekan pemborosan sumber 

daya yang digunakan dalam proses bisnis dengan menggunakan analisis proses dan 

teknologi manajemen biaya. Tantangan kompetisi global ditandai dengan munculnya 

manajemen dan tehnik produksi yang baru, pengendalian biaya dan pengurangan 

pemborosan sumber daya dalam proses produksi. Perkembangan transportasi, teknologi 

informasi, dan teknologi produksi memicu pengembangan produk dan inovasi teknologi 

tetapi belum diikuti dengan perubahan sistem akuntansi biaya (Ashton et al, 1995). Pada 

tahun 80-an, Jepang dengan cepat memimpin dunia dalam penggunaan robot dan proses 

yang dikendalikan komputer. Teknologi baru ini mengurangi biaya tenaga kerja dan 

meningkatkan kualitas produk. 

Teknologi baru berdampak positif terhadap penurunan biaya karena dengan teknologi 

produksi, perusahaan tidak lagi terlalu mengandalkan pada tenaga kerja. Pada saat itu, 

tenaga manusia dianggap menjadi beban industri yang menyebabkan tingginya biaya 

produksi dan harga jual. Kemampuan menghasilkan produk berkualitas dengan biaya 

yang dapat ditekan akibat proses manufaktur dengan otomatisasi merupakan ancaman 

bagi perusahaan dalam industri yang sama. Perubahan teknologi tidak hanya berdampak 

pada proses manufaktur tetapi juga berpengaruh substansial terhadap proses informasi 

di dalam organisasi. Perkembangan di bidang komputer, terutama munculnya personal 

computer merubah jumlah data yang dapat di akses oleh manajer. Manajer dapat 

memperoleh informasi lebih lengkap tentang aspek-aspek operasi perusahaan 

dibandingkan sebelumnya. Adanya perubahan lingkungan bisnis yang menyebabkan 

kompetisi biaya dan kualitas semakin ketat merupakan tantangan berat bagi akuntan 

manajemen untuk menciptakan tehnik-tehnik yang rasional dalam menekan biaya di satu 

sisi dan meningkatkan kualitas pada sisi lain. 
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Tabel 3. Praktek-praktek akuntansi manajemen 

pada tingkatan reduction of waste in business resources. 

Teknik-Teknik Akuntansi 

Manajemen 
Praktek'Praktek Akuntansi Manajemen 

1. Costing system 

 

� Activity-based costing 

� Cost of quality 

2. Penganggaran 

 

� Activity-based budgeting 

� Zero-based budgeting 

3. Evaluasi kinerja � Atas dasar ukuran non-finansial yang berhubungan 

dengan employees 

4. Informasi untuk 

pembuatan Keputusan 

� Evaluasi resiko major capital investment projects 

berdasarkan analisis probabilitas atau simulasi 

komputer 

� Melakukan analisis sensifitas “what if’ ketika 

mengevaluasi major capital investment projects. 

5. Analisa Strategik � Long-range forecasting 

Sumber: Abdul-Kader n Luther, An Empirical investigation of the evolution of management accounting practices (2004) 

Kondisi ini menjadi pemicu perubahan konsep manajemen seperti manajemen berbasis 

aktivitas (ABM), manajemen kualitas terpadu (TQM), just in time production system. 

Perubahan konsep manajemen diikuti dengan munculnya berbagai tehnik-tehnik 

kontemporer seperti activity based costing, biaya kualitas, activity based budgeting, 

analisis value chain dan analisis siklus hidup produk, terutama pada perusahaan yang 

menghasilkan produk beragam dan kompleks, siklus hidup produk yang makin pendek, 

persyaratan mutu yang makin tinggi serta tekanan persaingan yang makin ketat. 

Tingginya tingkat persaingan khususnya dalam penetapan harga jual telah mendorong 

perusahaan untuk mempraktekkan metode penentuan harga pokok produk yang paling 

akurat yaitu activity based costing. Effisiensi biaya yang diperoleh melalui pengendalian 

biaya saja ternyata tidak cukup untuk membantu manajer karena dengan penekanan 

biaya saja dapat menghasilkan produk yang berkualitas rendah . Tehnik pengendalian 

biaya yang tepat adalah mencari atau menentukan pemicu biaya yang menjadi akar 

penyebab terjadinya biaya yaitu aktivitas. Tinggi rendahnya biaya bukan hanya 

ditentukan oleh manajer tetapi dipengaruhi pula oleh aktivitas yang memicunya. Melalui 

konsep activity based, pengendalian biaya dilakukan dengan mengurangi atau menghapus 

aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jika pada konsep tradisional, effisiensi biaya 

dilakukan dengan mengurangi kualitas, maka dalam konsep modem adalah dengan 

mengurangi atau menghapus aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value added 

activity) seperti aktivitas pemeriksaan phisik bahan atau produk, penyimpanan, 

perpindahan material atau penjadwalan karena setiap aktivitas akan menimbulkan biaya. 

Kondisi persaingan harga dan kualitas memicu juga munculnya tehnik sistem costing yang 

baru yaitu cost of quality yang berfokus pada zero defect yaitu pengendalian biaya tidak 

hanya mengandalkan anggaran atau biaya standard tetapi melalui proses pengendalian 

phisik dan mengatasi kerusakan produk secara real time. 
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Tingkatan 4 (1995) : Creation of Value Through Effective Resources Use 

Pada tingkatan ini, perhatian diarahkan pada penciptaan nilai melalui penggunaan 

sumber daya secara effektif (cost effectiveness). Konsep cost effectiveness dilandasi oleh 

customer value mindset. Mindset ini memfokuskan usaha manajemen untuk menghasilkan 

keluaran yang mampu memuasi kebutuhan customer. Teknologi yang digunakan adalah 

yang dapat menguji pemicu nilai customer, nilai shareholder dan inovasi organisasi. 

Beberapa analisis strategis yang diciptakan akuntan manajemen sesuai dengan strategi 

perusahaan dalam penciptaan nilai diantaranya analisis value chain, analisis siklus hidup 

dan analisis nilai customer. 

Jika pada tingkatan ketiga persaingan ditekankan pada harga dan kualitas, maka pada 

tingkatan keempat adalah persaingan merebut hati konsumen dan mempertahankan 

loyalitas konsumen. Pangsa pasar produk menentukan kelangsungan hidup perusahaan 

dan konsumen memegang kendali perusahaan. 

Kondisi ini memicu perusahaan untuk melakukan strategi agar tetap survive melalui 

penciptaan nilai customer, nilai shareholder dan melakukan berbagai inovasi untuk 

mengantisipasi perubahan pasar yang semakin sulit di prediksi. 

Fokus pada kebutuhan dan kepuasan customer ini dimulai oleh perusahaan-perusahaan 

Jepang utamanya perusahaan otomotif yang dapat menunjukkan eksistensinya dalam 

menguasai pasar dunia. Pabrik mobil AS seperti General Motor dan Ford kini kewalahan 

di negerinya sendiri menghadapi serbuan mobil merk Jepang seperti Toyota, Honda dan 

Nissan. Berita terakhir menyebutkan bahwa GM akan segera menutup 9 pabriknya di 

Amerika dan merencanakan mem-PHK-kan 30.000 karyawannya dalam 3 tahun 

mendatang karena kalah bersaing. 

Munculnya industri ber-skala dunia menghadapkan perusahaanperusahaan pada kondisi 

ketidakpastian, baik dalam pasar lokal maupun internasional, dan kemajuan yang belum 

pernah terjadi sebelumnya dalam teknologi proses informasi dan manufaktur. Pembuatan 

keputusan secara sentral tidak mampu lagi mengimbangi kondisi yang memiliki tingkat 

ketidakpastian yang tinggi tersebut. Keputusan-keputusan strategik mulai diserahkan 

pada manajer tingkat menengah. Struktur organisasi cenderung lebih flat. Proses 

pembuatan keputusan sentralistik menjadi terdesentralisasi sehingga keputusan dapat 

diambil lebih cepat. 

Bagaimana dengan peran akuntan manajemen pada tahap yang keempat ini? Perannya 

telah bergeser menjadi bagian dari manajemen atau pihak yang terlibat dalam pembuatan 

keputusan-keputusan strategik. Akuntansi manajemen pada tahap ini menjadi bagian 

integral dari proses manajemen seperti informasi yang real time menjadi tersedia bagi 

manajemen secara langsung dan perbedaan antara manajemen staff dan manajemen lini 

semakin kabur atau tidak jelas lagi. Dengan teknologi informasi yang lebih maju dan 

sistem komunikasi yang real time, maka setiap manajer dapat memperoleh informasi 

langsung dari akuntan manajemen melalui personal komputer di mejanya dan dapat 

membuat keputusan pada saat itu juga. 

Fokus penggunaan sumber daya untuk penciptaan nilai adalah bagian integral dari proses 

manajemen organisasi (IFAC; 1998). Dengan teknologi informasi yang lebih maju dan 

sistem komunikasi yang real time, maka setiap manajer dapat memperoleh informasi 

langsung dari akuntan manajemen melalui personal komputer dan dapat membuat 
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keputusan saat itu juga. International Federation of accountants menjelaskan bahwa 

informasi dalam akuntansi manajemen harus mempunyai muatan strategik dan menjadi 

bagian penting dalam menciptakan kompetensi inti suatu organisasi di masa depan. 

Tabel 4. Praktek-praktek akuntansi manajemen pada 

tingkatan creation of value through effective use of resources. 

Teknik-Teknik Akuntansi 

Manajemen 
Praktek-Praktek Akuntansi Manajemen 

1. Costing system  � Target costing 

2. Penganggaran  � Activity-based budgeting 

� Zero-based budgeting 

3. Evaluasi kinerja  � Ukuran non finansial yang berhubungan dgn 

konsumen 

� Evaluasi berdasarkan residual income atau 

economic value added 

� Benchmarking 

4. Informasi utk pembuatan 

keputusan 

� Analisis profitabilitas customer 

� Untuk evaluasi major capital investment, aspek 

nonfinancial didokumentasikan dan dilaporkan 

� Perhitungan dan penggunaan cost of capital 

dalam discounting cash flow untuk evaluasi 

major capital investment. 

5. Analisa strategik  � analisa nilai shareholder, 

� analisis industri, 

� analisa posisi persaingan, 

� analisis value chain, 

� analisis siklus hidup produk, 

� integrasi dengan value chain customer dan/atau 

supplier 

� analisis kekuatan dan kelemahan competitor 

Sumber: Abdul-Kader n Luther, An Empirical investigation of the evolution of management accounting practices (2004) 

 

RELEVANSI PRAKTEK DAN TEKNIK AKUNTANSI MANAJEMEN 

Akuntan manajemen memenuhi kebutuhan manajemen melalui penggunaan teknik-

teknik yang berkaitan dengan: costing systems, penganggaran, evaluasi kinerja, informasi 

untuk pengambilan keputusan dan analisis strategik. Suatu pertanyaan penting muncul 

dalam menyikapi praktek dan tehnik akuntansi manajemen dalam kaitannya dengan 

perkembangan lingkungan. Apakah setiap perusahaan harus menerapkan praktek dan 

tehnik akuntansi manajemen modem dan meninggalkan yang lama? Apakah metode yang 

lama sudah tidak relevan lagi dengan lingkungan dan apakah metode yang baru mesti 

relevan danbermanfaat bagi perusahaan. Bagaimanakah praktek-praktek akuntansi 

manajemen di sejumlah negara? Faktor-faktor apa yang diperkirakan mempengaruhi 

perusahaan untuk mempraktekkan teknik-teknik akuntansi manajemen kontemporer?. 

Sejumlah penelitian telah dilakukan dan dijelaskan secara umum di bawah ini. 
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Sistem Akuntansi Biaya 

Costing system adalah sistem yang digunakan untuk menentukan biaya yang dikonsumsi 

oleh obyek biaya yaitu dapat berupa produk, program, departemen atau aktivitas. Costing 

adalah sebuah model penggunaan sumber daya. Ketika proses konsumsi sumber daya 

berubah maka model konsumsi sumber daya juga berubah dan sistem biaya juga berubah 

(Bruggeman & Slagmulder, 1995). Desain costing diawali dengan mengidentifikasi proses 

pembuatan keputusan dan aktivitas pengendalian dalam suatu lingkungan bisnis, strategi 

organisasi dan kondisi teknologi perusahaan. 

Dalam sistem biaya tradisional, diasumsikan bahwa biaya produksi berhubungan dengan 

volume. Namun kenyataannya, beberapa aktivitas tidak dipicu oleh unit individual tetapi 

juga oleh kelompok unit. Sejak munculnya sistem manajemen baru yang berbasis 

aktivitas, tehnik ABC mulai diperkenalkan untuk menghasilkan Informasi biaya produk 

yang tepat melalui metode alokasi biaya overhead yang akurat. Dengan sistem ABC, 

keputusan tentang harga jual yang tepat dan pengendalian biaya produksi secara rasional 

dapat dilakukan. Walaupun demikian, penggunaan costing system secara tradisional 

seperti full costing dan variabel costing masih banyak di praktekkan perusahaan. 

Sebagai contoh, pada perusahaan makanan dan minuman di UK umumnya melakukan 

pemisahan antara biaya tetap dan variabel. Konsep cost of quality meskipun penting 

menurut persepsl akuntan manajemen, tetapi tidak sering dipraktekkan di dalam operasi 

perusahaan. Begitupun juga dengan tehnik modern alokasi biaya overhead,meskipun 

mereka menyadari pentingnya tehnik alokasi biaya tak langsung tersebut tetapi mereka 

yakin bahwa tehnik modern masih belum bermanfaat maksimal. Penelitian serupa yang 

dilakukan Innes and Mitchel (1995), Drury et al (1993), Chenhall and Langfield-Smith 

(1998) dan Bums (2000) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa tehnik tradisional 

masih secara luas digunakan. 

Sistem akuntansi manajemen kontemporer seperti activity based costing, target costing 

dan cost of quality menjanjikan penyampaian informasi yang relevan sesuai kebutuhan 

manajemen. Tetapi kenyataannya dalam praktek sekarang Ini, beberapa studi 

membuktikan bahwa sistem tradisional yang sederhana masih dinilai relevan dan tetap 

berlangsung dalam operasi perusahaan. Sebagai contoh, Burns (2000) mengemukakan 

bahwa berbagai survey menunjukkan konsep ABC hanya digunakan antara 20% dan 30% 

perusahaan. Di Ireland, penerapan ABChanya mencapai 10% (Clarke et al.1992) dan di 

Kanada hanya 14% (Armitage and Nicholson, 1993). Abdul Kader dan Luther (2004) juga 

menunjukkan bahwa metode yang memisahkan antara variabel/incremental cost dan 

fixed/non-incremental cost sering digunakan oleh 48% perusahaan di UK dan 83% 

menilai bahwa metode tersebut moderat atau penting, sementara metode ABC relative 

rendah digunakan. Meskipun penerapan ABC masih sangat kurang, namun telah menjadi 

pertimbangan oleh sebagian besar perusahaan untuk diterapkan. 

Sementara itu, target costing nampak banyak di praktekkan, sebagai contoh di Denmark, 

target costing telah digunakan oleh 50% responden (Israelsen et al, 1996) dan di Jerman 

telah diklaim bahwa kemerosotan dalam industri mobil telah memfokuskan pabrikan 

pada desain yang sesuai dengan kebutuhan customer dan penggunaan target costing 

(Scherrer, 1996). Pada sistem biaya konvensional, keputusan untuk memasarkan produk 

baru dilakukan dengan cara menetapkan harga jual yang melebihi biaya dan laba yang 

diinginkan. Sebaliknya, target costing dimulai dengan menganalisa posisi strategik 
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relative dari produk perusahaan dengan produk yang sama dengan kompetitor kemudian 

menetapkan harga pasar. Harga pasar produk dikurangi dengan profit maijin yang 

ditetapkan oleh manajer akan menjadi target costing. Atas dasar target cost tersebut, 

manajemen backward look pada bagaimana produk harus di disain,di proses dalam pabrik 

dan bagaimana cara menjual pada konsumen dengan target biaya tertentu. 

Anggaran 

Anggaran adalah bentuk sistem pengendalian manajemen yang paling utama dan banyak 

digunakan untuk mengkoordinasi dan mengkomunikasikan prioritas strategi. Sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian biaya, anggaran masih sangat bermanfaat untuk 

memprediksi apa yang akan dilakukan perusahaan dalam jangka pendek, seperti di UK 

(Abdul Kader dan Luther,2004) dan di Australia (Chenhall dan Langfield-Smith, 1998) 

hampir semua perusahaan menggunakannya. Standard cost dan pengendalian dengan 

anggaran adalah bagian dari sistem manajemen yang mulai digunakan pada awai abad ke-

20 agar individu lebih manageable dan effisien. 

Sampai saat ini, budgeting masih tetap dijalankan dalam berbagai bentuk dan praktek di 

perusahaan, meskipun diakui banyak mengandung kelemahan (Horngren,2004). Sebagai 

contoh di Spanyol, 91% dari perusahaan yang di interview menjalankan sistem anggaran 

dengan periode normal satu tahun (Calvo,2002). Senada pula dengan itu, penggunaan 

anggaran untuk perencanaan dan pengendalian biaya di UK dan Australia masih sangat 

tinggi (Chenhall and Langfield-Smith, 1998). Hongren menyebutkan bahwa anggaran 

telah sering menyesatkan dan mengarahkan pada keputusan yang tidak etis. Angka-angka 

akuntansi dalam anggaran memang harus diterapkan secara hati-hati karena tidak semua 

dimensi kinerja manajemen dapat ditangkap seluruhnya dalam proforma laporan 

keuangan. Govindarajan dan Shank (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang 

menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam 

proses perencanaan dan pengendaliannya. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian,semakin 

sulit bagi atasan untuk menetapkan target anggaran. 

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tehnik anggaran konvensional dimana proses 

pengendaliannya ditekankan pada effisiensi sumber daya yaitu sematamata melakukan 

penekanan pemborosan, dinilai tidak layak lagi. Anggaran seperti ini mungkin cocok 

untuk organisasi yang beroperasi secara sentralistik dalam lingkungan yang stabil. 

Organisasi yang berientasi pada proses dalam rangka menghasilkan output yang 

berkualitas agar dapat memuasi konsumen, membutuhkan suatu alat pengendalian 

anggaran yang sesuai seperti activity-based budgeting. 

Penilaian Kinerja 

Dalam praktek akuntansi manajemen tradisional, ukuran kinerja masih berbasis profit 

dan berfokus pada masalah internal organisasi serta beriorientasi finansial seperti analisa 

varians. Sebaliknya, tehnik-tehnik kontemporer menggabungkan antara informasi 

finansial dan non-finansial, dan berfokus pada strategic explicit (Chenhall and Langfield-

Smith, 1998). Ukuran kineija keuangan tradisional seperti ROI dan EPS telah dikritisi 

karena memberikan signal-signal yang menyesatkan dengan mengacu pada continous 

improvement dan inovasi.(Lovirage, 1997). 

Dalam tahun 1980an, perusahaan yang gagal memperhatikan kepuasan customer dan 

kualitas produknya, memperlihatkan catatan keuangan yang memburuk (Loviradge, 
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1997). Kondisi lingkungan perusahaan pada saat ini mengharuskan manajemen membuat 

berbagai strategi seperti layanan customer, inovasi, kualitas produk dan kapabilitas 

manusia. Untuk itu, ukuran-ukuran non-finansial perlu merefleksikan berbagai prioritas 

strategi tersebut dalam perhitungannya agar dapat di monitor perkembangannya. 

Ukuran-ukuran yang meliputi kualitas produk, tingkat layanan customer dan tingkat 

kepuasan customer akan membantu perusahaan dalam memprediksi kekuatan pangsa 

pasar dan kinerja jangka panjang. Jadi, produk, proses, customer dan perkembangan 

pasar adalah faktor-faktor yang penting bagi kesuksesan perusahaan dalam meraih 

pangsa pasar. Perkembangan tehnik-tehnik pengukuran kinerja telah banyak diteliti dan 

secara umum disimpulkan bahwa ukuran kinerja finansial dan non-finansial dibutuhkan 

dan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Manajemen akan dapat menjalankan bisnisnya 

dengan lebih baik jika mempunyai informasi memadai mengenai ukuran faktor-faktor 

keberhasilan bisnisnya (key success) sehingga memudahkan untuk menyiapkan strategi 

bisnis yang lebih akurat. 

Beberapa studi menjelaskan bahwa ukuran finansial terutama ROI dan profit 

mendominasi evaluasi kinerja di Netherlands, sedangkan Chenhall and Langfield-Smith 

(1998) menunjukkan bahwa di Australia, ukuran kerja financial seperti ROI dan divisional 

profit digunakan dan bermanfaat dengan rate yang tinggi. Di Greece (Balias and Veneries, 

1996) dan Italy (Barbato et al, 1997) ditemukan bahwa indikator non-finansial tidak 

diadopsi secara luas. Indikator non-finansial tidak nampak menjadi bagian dari sistem 

evaluasi kinerja secara formal. Namun ukuran non-finansial juga merupakan kebutuhan 

perusahaan seperti di Belgium dan Netherlands, ukuran kerja non-finansial mendapat 

perhatian yang tinggi meskipun ukuran finansial lebih mendominasi (Chenhall and 

Langfield-Smith, 1998). Dalam studinya di Australia, Chenhall dan Langfield- Smith juga 

mengemukakan bahwa item-item ukuran non-finansial lainnya termasuk dalam 

kelompok moderat dan disarankan secara luas untuk diterapkan seperti balance 

scorecard dan benchmarking. 

Ukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Ukuran kinerja keuangan 

Ukuran tradisional seperti ROI dan EPS telah dikritisi karena dianggap memberikan signal 

yang menyesatkan berkenaan dengan continous improvement dan inovasi (Kaplan dan 

Norton, 1992). Ukuran kinerja ini kemudian berkembang menjadi residual income (RI) 

dan economic value added (EVA). Residual income dihitung dengan mengurangi labayang 

diperoleh pusat laba dengan beban modal. Metode RI dipakai untuk mengatasi 

kecenderungan ROI menciptakan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan tetapi 

mengurangi ROI divisi. ROI dan RI adalah ukuran kinerja manajerial yang penting, namun 

dua-duanya merupakan ukuran untuk keperluan jangka pendek (Hansen and 

Mowen,1997). 

Dalam redual income, tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal ditetapkan 

oleh kantor pusat, biasanya tarif ini lebih tinggi dari tariff yang dipakai untuk investasi 

yang pembelanjaannya berasal dari hutang jangka panjang karena dana yang 

diinvestasikan ke dalam pusat laba merupakan campuran modal dari pinjaman dan modal 

sendiri. Biasanya tarif yang digunakan untuk menghitung beban modal pusat lebih rendah 

dibandingkan dengan taksiran cost of Capital perusahaan sehingga RI pusat-pusat laba 
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perusahaan akan lebih besar dari nol (Mulyadi,). Economic Value Added - didasari oleh 

manajemen yang berbasis nilai (VBM). EVA berfokus pada effektifitas manajerial dalam 

satu tahun tertentu. EVA adalah hasil pengurangan laba operasi setelah pajak dengan 

biaya modal setelah pajak. EVA adalah suatu estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya 

dari perusahaan dalam tahun berjalan dan hal ini sangat berbeda dengan laba akuntansi. 

EVA menunjukkan sisa laba setelah semua biaya modal (termasuk modal ekuitas) 

dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa memperhitungkan modal 

ekuitas. 

2. Ukuran Kinerja Non-Keuangan 

Ukuran kinerja non keuangan merupakan ukuran kinerja yang tidak nampak dalam 

laporan keuangan, namun demikian mempunyai pengaruh penting terhadap keuangan 

perusahaan. Ukuran ini memicu kinerja keuangan perusahaan. Keberhasilan perusahaan 

ditinjau dari sudut keuangan tidak dapat dilepaskan dari aspek non-keuangan seperti 

kualitas sumber daya manusia, lingkungan internal kerja yang sehat serta hubungan yang 

baik dengan para pelanggan.  

Ada tiga jenis ukuran kinerja non-keuangan yaitu kinerja dari sudut pelanggan, proses 

bisnis perusahaan serta dari sudut pandang pembelajaran dan pertumbuhan. 

2.1. Perspektif customer - adalah perspektif yang mengacu pada bagaimana memuaskan 

customer karena elemen yang paling penting dalam suatu bisnis adalah kebutuhan 

customer. Tinggi rendahnya penjualan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan 

memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 

2.2. Perspektif proses bisnis - proses bisnis perusahaan dapat dipandang dari tiga sudut 

yaitu proses inovasi, proses operasional dan proses pelayanan. Proses inovasi adalah 

kemampuan mengidentifikasi kebutuhan customer masa kini dan masa mendatang serta 

bagaimana mengembangkan berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan customer yang 

terus berubah. Proses operasional adalah mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan 

dalam kegiatan operasi perusahaan serta bagaimana mencari solusi dalam rangka 

meningkatkan effisiensi proses produksi, meningkatkan kualitas proses dan produk serta 

memperpendek waktu penyerahan produk pada konsumen. Sementara proses pelayanan 

adalah berkaitan dengan pelayanan customer seperti pelayanan puma jual, penyelesaian 

masalah dengan pelanggan secara cepat. 

2.3. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah ukuran untukmelihat proses 

bagaimana suatu organisasi belajar dan tumbuh sejak awai pendirian dari mulai sebagai 

perusahaan kecil, menengah dan berkembang menjadi besar. Ada tiga hal penting yang 

dinilai dalam perspektif ini yaitu: kompetensi karyawan, infrastruktur teknologi dan 

budaya perusahaan. 

2.4. Benchmarking adalah membandingkan keuangan dan proses operasional perusahaan 

dengan perusahaan lain yang terbaik atau antara satu departemen dengan departemen 

lain dalam suatu organisasi. Sebenarnya benchmarking bukan praktek akuntansi tetapi 

merupakan alat yang digunakan akuntan manajemen untuk membantu perusahaan 

berada pada posisi kompetitif dalam lingkungan global. 
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Informasi untuk Pengambilan Keputusan 

Salah satu fungsi manajer yang terpenting adalah bagaimana mengambil keputusan yang 

terbaik diantara berbagai alternatif pilihan rencana yang ada seperti keputusan untuk 

membuat atau membeli, menutup atau meneruskan salah satu unit usaha atau produk 

dan penetapan harga jual. Ada dua peran penting dari sistem informasi akuntansi untuk 

pengambilan keputusan manajemen yaitu (1) memberikan dorongan pada manajemen 

untuk bertindak dengan menunjukkan adanya situasi yang mendukung suatu tindakan, 

(2) memberikan dasar untuk melakukan pilihan diantara berbagai alternatif tindakan 

yang mungkin dilakukan. 

Pengambilan keputusan manajemen pada dasamya bisa bersifat jangka pendek atau rutin 

dan keputusan jangka panjang atau keputusan investasi. Keputusan yang diambil 

manajemen adalah merupakan refleksi dari strategi yang ingin dicapai perusahaan. 

Kondisi eksternal seperti tingkat persaingan dan tekanan dari pelaku pasar lain serta 

perubahan lingkungan akan mempengaruhi strategi manajemen dan pengambilan 

keputusan,baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akuntan manajemen 

menyediakan informasi dengan menggunakan alat-alat analisis yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi keputusan investasi dan aktivitas-aktivitas rutin perusahaan. 

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Hall (2001) menunjukkan bahwa di Afrika 

Selatan, perusahaan pada umumnya lebih memilih metode ROI dan IRR dalam pembuatan 

keputusan investasi. Di UK, penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa IRR secara 

konsisten lebih populer daripada NPV. 

Analisis keputusan lainnya adalah bersifat rutin seperti analisis product profitability 

analysis yang diadopsi di Australia dengan rate yang modérât (Chenhall and Langfield-

Smith, 1998). Sementara itu, product profitability analysis dan customer profitability 

analysis adalah yang paling sering digunakan (AbdulKader dan Luther, 2004). Beberapa 

metode pembuatan keputusan investasi yang lain masih tetap diterapkan seperti payback 

period, accounting rate of return, discounted cash flow, analisa sensivitas, analisa cost-

volume-profit. 

Analisis yang digunakan untuk membuat keputusan yang bersifat jangka pendek adalah 

analisis profitabilitas produk seperti gross margin, operating margin, dan contribution 

margin. Analisis profitabilitas customer digunakan perusahaan untuk tetap fokus pada 

customer yaitu bagaimana menarik customer baru atau mempertahankan loyalitas 

pelanggan lama. Mengestimasi nilai dasar customer dalam beberapa periode, pengaruh 

peningkatan loyalitas customer dapat dianalisis secara sistimatis. Analisis profitabilitas 

customer menggunakan metode survey untuk mengetahui pangsa pasar dan volume 

penjualan pada setiap level konsumen. 

Análisis Strategis 

Bhimani (2004) menyebutkan bahwa informasi dalam bentuk yang berbeda dapat 

mempengaruhi pengembangan strategi dan aktivitas implementasi dan dapat membantu 

dalam mengevaluasi tindakan strategik. Proses manajemen strategik meliputi empat 

elemen dasar yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, pelaksanaan strategi 

serta evaluasi dan pengendalian. Perubahan mendasar peran akuntan manajemen adalah 

pergeseran dari hanya sekedar menyiapkan informasi pada manajer lini untuk tujuan 
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pembuatan keputusan ke peran sebagai bagian dari manajemen yang terlibat secara 

proaktif dalam pembuatan keputusan strategis. 

Beberapa alat analisa strategik yang dapat membantu manajemen dalam mengambil 

keputusan yang bersifat strategik adalah sebagai berikut. 

1. Long-range forecasting yaitu suatu bentuk perencanaan sumber daya yang 

dibutuhkan (modal, manusia dan teknologi) dalam menghasilkan berbagai altematif 

produk atau jasa baru di masa depan. Tujuan utama forecasting adalah untuk 

memprediksi perubahan lingkungan yang akan dihadapi (longterm trends) serta 

dampaknya terhadap perusahaan baik menyangkut perubahan teknologi, persaingan 

harga, populasi, demografi, pelanggan serta perubahan sosial politik dan budaya. 

2. Análisis industri adalah analisis tentang berbagai tekanan yang dihadapi perusahaan 

seperti ancaman pendatang baru, masuknya produk pengganti, daya tawar pembeli 

barang maupun supplier bahan baku, persaingan diantara sesama penjual. 

3. Analisa posisi bersaing (competitiveness) adalah analisa posisi unit bisnis perusahaan 

dalam industri apakah rendah atau tinggi atau berada diantara keduanya. Kriteria 

yang digunakan untuk menetapkan posisi antara lain adalah: size, growth, share, 

position, profitability, margin, technological position atau image. 

4. Analisis value chain adalah analisis terhadap aktivitas utama maupun pendukung yang 

dijalankan perusahaan dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi para customer. 

Analisa mencakup berbagai aktivitas sejak pengadaan bahan baku hingga produk 

diserahkan ke pembeli. Analisis ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi 

key success yang harus ada pada masing-masing aktivitas untuk menciptakan 

keunggulan bersaing yang sulit dipatahkan. 

5. Analisis product life cycle adalah analisis terhadap jangka waktu yang diperlukan sejak 

produk diciptakan sampai saat dihentikan produksinya. Analisis ini sangat berharga 

bagi manajemen dalam menentukan kelayakan peluncuran produk baru karena siklus 

hidup suatu produk semakin pendek akibat makin cepatnya perubahan lingkungan 

bisnis yang dihadapi.  

6. Análisis kekuatan dan kelemahan kompetitor yaitu analisis terhadap potensi dan 

signifikansi keberadaan pesaing dan sampai seberapa jauh menjadi ancaman bagi 

perusahaan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui peta persaingan dalam 

bisnis saat sekarang dan merupakan input penting untuk meramalkan peta industri di 

masa yang akan datang. Analisis ini membutuhkan sistem intelegensi kompetitor yang 

dapat diperoleh dari laporan publikasi, business press ataupun hasil riset pasar. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Praktek-Praktek Akuntansi Manajemen 

Banyak faktor yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa manajemen bersedia 

melakukan perubahan praktek-praktek akuntansi manajemen dari konsep tradisional 

menjadi konsep kontemporer, namun nampaknya yang paling sering disebut-sebut 

adalah akibat situasi ekonomi dan ekonomi global. 

Kenyataannya hal ini tidak sepenuhnya benar. Secara umum dampak kompetisi lebih 

bersifat retorika, walaupun akuntan manajemen menyatakan bahwa tehnik-tehnik 

akuntansi modern sangat penting. Namun secara aktual, akuntansi manajemen tradisional 
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nampaknya masih relevan dan tetap digunakan secara luas dalam kegiatan perusahaan 

modern, baik di Indonesia maupun di sejumlah negara seperti Spanyol, UK dan Australia.. 

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa perubahan akuntansi manajemen dipengaruhi 

oleh berbagai faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal organisasi. Di Spanyol, 

karakteristik budaya dan masyarakatnya mempengaruhi strategi produksi dan akhirnya 

mempengaruhi pula tehnik-tehnik akuntansi manajemen yang dibutuhkan (Calvo,2002). 

Faktor budaya dan latar belakang sejarah suatu negara dapat membedakan sistem 

akuntansi manajemen diantara negara-negara. Sebagai contoh, beberapa inovasi Western 

tidak dapat diadopsi secara cepat oleh negara-negara Eropa (Amat et al, 1994). Jarvenpaa 

menyatakan bahwa pembahan lingkungan dan ketidakpastian mempengaruhi praktek-

praktek akuntansi manajemen dan menyebabkan tekanan perubahan. Budaya 

entrepreneur dan atmosfir bebas juga memberikan peluang atau kemungkinan yang 

besar untuk mengembangkan jenis praktek akuntansi manajemen yang baru. 

Andersen dan Lanen (1999) telah menguji dampak liberalisasi ekonomi India terhadap 

praktek akuntansi manajemen pada 14 perusahaan dan membuktikan bahwa liberalisasi 

ekonomi meningkatkan intensitas kompetisi internasional dan merubah kebutuhan 

informasi internal. Hasil perbandingan praktek akuntansi manajemen antara sebelum dan 

sesudah liberalisasi, terbukti bahwa transisi ekonomi telah merubah strategi kompetitif 

perusahaan dan menyebabkan perubahan praktek akuntansi manajemen. Perubahan 

lingkungan eksternal mempengaruhi strategi, struktur dan paradigma kinerja perusahaan 

dan secara umum merupakan factor yang berhubungan dengan perubahan praktek 

akuntansi manajemen. Jadi perubahan strategi adalah sangat terkait dengan tehnik 

akuntansi manajemen dan perubahan dalam lingkungan ekonomi mempengaruhi 

penggunaan praktek akuntansi manajemen. 

Akhirnya ada empat kondisi yang bisa mempengaruhi perkembangan praktek akuntansi 

manajemen di suatu perusahaan yaitu (1) lingkungan eksternal perusahaan berupa 

dinamisme (tingkat perubahan) dan heterogenitas (jumlah dan variasi perbedaan 

produk), (2) teknologi yang dipakai dalam proses produksi akan menentukan jumlah 

alokasi biaya dan bagaimana biaya dibebankan, (3) size atau ukuran perusahaan karena 

akan mempengaruhi struktur dan pengendalian, (4) strategi bisnis yang dijalankan 

perusahaan untuk tetap bertahan dan tumbuh. Faktor-faktor inilah yang dianggap 

mempengaruhi apakah suatu perusahaan akan menerapkan praktek-praktek akuntansi 

manajemen modern atau tetap bertahan dengan praktek lama. 

Praktek-Praktek Akuntansi Manajemen di Indonesia 

Barangkali sangat penting juga untuk mempertanyakan, bagaimana perkembangan 

praktek-praktek akuntansi manajemen di Indonesia. Beberapa saat yang lalu seorang 

peneliti muda (Syamsinar, 2005) melakukan penelitian terhadap sejumlah perusahaan 

manufaktur berserfikat ISO 9000 di Indonesia. Hasilnya cukup menarik yaitu ternyata 

bahwa tehnik-tehnik akuntansi manajemen kontemporer belum banyak dipraktekkan di 

perusahaan Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data-data yang mencakup costing 

system, anggaran, evaluasi kinerja, informasi untuk pembuatan keputusan dan analisis 

strategik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia masih belum 

memanfaatkan tehnik-tehnik tersebut secara optimal. Penggunaan konsep akuntansi 
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manajemen tradisional secara umum masih tetap mendominasi dalam praktek sehari-hari 

manajemen dan hanya fokus pada cost accounting dan budgeting. 

Sistem costing kontemporer dirasakan penting oleh sebagian besar responden, tetapi 

belum dapat diimplementasikan secara sempurna. Proses pengendalian yang masih 

berorientasi biaya yang ditunjukkan dengan tingginya penggunaan praktek anggaran 

tradisional, dimana kinerja manajer dinilai berdasarkan kemampuan mencapai target 

yang dianggarkan. Perusahaan nampaknya enggan untuk menggeser praktek 

pengendalian dari sistem anggaran tradisional ke kontemporer.  

Ada sejumlah kemungkinan alasan mengapa mereka enggan berubah (resistance to 

change) yaitu: (1) karena tidak memahami konsep yang baru dan ragu terhadap manfaat 

apa yang bisa diperoleh, (2) praktek akuntansi manajemen yang baru menuntut individu 

untuk belajar lagi dan tentu ini dianggap menyita waktu, (3) setiap perubahan berpotensi 

mengganggu situasi yang sudah stabil dan bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Budaya 

organisasi juga dapat menghalangi kreativitas jika budaya tersebut tidak mau menerima 

perilaku yang bersifat inovatif. 

Namun demikian perlu juga dijelaskan bahwa prospek perkembangan praktek akuntansi 

manajemen di Indonesia berdasarkan model IFAC cukup menjanjikan. Sebagian perusahaan 

yang berorientasi pada kompetisi harga dan kualitas, merencanakan akan menggeser 

beberapa praktek akuntansi manajemen tradisional dan hal ini ditunjukkan dengan tingginya 

perhatian terhadap praktek ABC, cost of quality, target costing, evaluasi kinerja berbasis non 

finansial yang berhubungan dengan proses dan inovasi, analisis posisi persaingan dan analisis 

pesaing. Praktek-praktek akuntansi manajemen modern memang tidak hanya dipengaruhi 

oleh bentuk pengendalian yang diterapkan tetapi dapat juga disebabkan oleh pilihan strategi 

perusahaan. Strategi perusahaan sangat menentukan alat analisis yang digunakan. Pilihan 

strategi yang menekankan pada cost leadership strategy atau diffrentiation dengan orientasi 

yang kuat untuk menyajikan nilai-nilai spesifik untuk memuaskan konsumen tertentu 

seharusnya membawa perusahaan untuk menerapkan praktek-praktek akuntansi manajemen 

yang lebih sesuai (modem) dengan situasi yang dihadapi. 

KESIMPULAN 

Akuntansi manajemen mengalami empat tahap perkembangan sejak masa awai perkembangannya pada akhir abad ke- 19 
sampai dengan masa sekarang yang disebut jaman kontemporer. Tahap-tahap perkembangan tersebut sesuai dengan 
konsep yang dirilis oleh International Federation of Accountant (IFAC) pada tahun 1998 dan setiap tahap mencakup empat 
bidang utama yaitu (1) cost determination and financial control, (2) information for management planning and control, (3) 
reduction of resource waste in business process, dan (4) creation value through effective resources use. Tingkatan 
pertama menjadi bagian dari tingkatan kedua, tingkatan pertama dan kedua menjadi bagian dari tingkatan ketiga dan 
tingkatan pertama,kedua dan ketiga menjadi bagian dari tingkatan keempat. 

Adanya empat tingkatan tahap-tahap praktek akuntansi manajemen menunjukkan bahwa para akademikus dan praktisi 
akuntansi manajemen telah berupaya secara serius agar akuntansi manajemen tetap relevan dan selalu up to date dengan 
kebutuhan dan tuntutan manajemen modern. Namun demikian, praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional masih 
tetap banyak digunakan oleh sejumlah perusahaan karena dianggap masih bermanfaat dan relevan dengan kondisi bisnis 
yang dihadapi. Praktek-praktek akuntansi manajemen modern memang sangat penting untuk memenuhi perubahan dan 
kebutuhan manajemen organisasi modern, namum demikian banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk 
sepenuhnya mempraktekkan serta merasakan manfaat praktek-praktek akuntansi manajemen kontemporer tersebut. 
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INTELLECTUAL CAPITAL: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan 

PENDAHULUAN 

Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat pada abad ini memaksa 

perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka menjalankan bisnisnya. Agar dapat terus 

bertahan dengan cepat perusahaan-perusahaan mengubah dari bisnis yang didasarkan 

pada tenaga kerja (labor-based business) menuju knowledge based business (bisnis 

berdasarkan pengetahuan), dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan. 

Seiring dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis 

ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan (knowledge management) 

maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan 

transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. 

Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan ini, maka modal yang konvensional 

seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan dan aktiva fisik lainnya menjadi 

kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan 

teknologi. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat 

diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan 

ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing (Rupert 1998). 

Berkurangnya atau bahkan hilangnya aktiva tetap dalam neraca perusahaan tidak 

menyebabkan hilangnya penghargaan pasar terhadap terhadap mereka. (Rupert 1998) 

mengungkapkan bahwa ini tercermin dari banyaknya perusahaan yang memiliki aktiva 

berwujud yang tidak signifikan dalam laporan keuangan namun penghargaan pasar atas 

perusahaan-perusahaan tersebut sangat tinggi (Roos et al. 1997) seperti pada tabel 1 juga 

mengungkapkan bahwa “the market value of these companies is many times their net asset 

value, that is the value of their physical. The difference between the two values is the 

company’s “hidden value”, which can be expressed as a percentage of the market value”. 

Tabel 1 

Market Value and Assets (in billions of dollars) 

Company 
Market 

Value 
Revenue Profits Net assets 

Hidden 

Value 

General 

Electric 
169 79 7.3 31 138 (82%) 

Coca-cola 148 19 3.5 6 142 (96%) 

Exxon 125 119 7.5 43 82 (66%) 

Microsoft 119 9 2.2 7 112 (94%) 

Intel 113 21 5.2 17 96 (85%) 

(Sumber: Roos, Johan, Goran Roos, Nicola C. Dragonetti & Leif Edvinsson 1997:2) 

 

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa market value terjadi karena masuknya 

konsep modal intelektual yang merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan nilai 

suatu perusahaan (Abidin 2000). Hal ini dapat kita lihat pada aplikasi komputer yang 

diproduksi oleh Microsoft, dimana produk yang dihasilkan dibuat berdasarkan 

kemmapuan modal intelektual dari karyawannya. 
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Implementasi modal intelektual merupakan sesuatu yang masih baru, bukan saja di 

Indonesia tetapi juga dilingkungan bisnis global, hanya beberapa negara maju saja yang 

telah mulai untuk menerapkan konsep ini, contohnya Australia, Amerika dan negara-

negara Skandinavia. Pada umumnya kalangan bisnis masih belum menemukan jawaban 

yang tepat mengenai nilai lebih apa yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai lebih ini sendiri 

dapat berasal dari kemampuan berproduksi suatu perusahaan sampai pada loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan. Nilai lebih ini dihasilkan oleh modal intelektual yang 

dapat diperoleh dari budaya pengembangan perusahaan maupun kemampuan perusahaan 

dalam memotivasi karyawannya sehingga produktivitas perusahaan dapat dipertahankan 

atau bahkan dapat meningkat. 

Di Indonesia, menurut (Abidin 2000) intellectual capital masih belum dikenal secara luas. 

Dalam banyak kasus, sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia 

cenderung menggunakan conventional based dalam membangun bisnisnya, sehingga 

produk yang dihasilkannya masih miskin kandungan teknologi. Disamping itu 

perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan perhatian lebih terhadap human 

capital, structural capital, dan customer capital. Padahal semua ini merupakan elemen 

pembangun modal intelektual perusahaan. Kesimpulan ini penulis ambil karena 

minimnya informasi yang penulis peroleh tentang modal intelektual di Indonesia. 

Selanjutnya (Abidin 2000) menyatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan tersebut 

mengacu pada perkembangan yang ada, yaitu manajemen yang berbasis pengetahuan, 

maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan 

keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh 

modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong terciptanya 

produk-produk yang semakin favourable di mata konsumen. Oleh karena itu modal 

intelektual telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern. Hal ini 

menimbulkan tantangan bagi para akuntan untuk mengidentifikasi, mengukur dan 

mengungkapkannya dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan tradisional telah dirasakan gagal untuk dapat menyajikan informasi 

yang penting ini. Bagi perusahaan yang sebagian besar asetnya dalam bentuk modal 

intelektual seperti Kantor Akuntan Publik misalnya, tidak adanya informasi ini dalam 

laporan keuangan akan menyesatkan, karena dapat mempengaruhi kebijakan 

perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan harus dapat mencerminkan adanya aktiva 

tidak berwujud dan besarnya nilai yang diakui. Adanya perbedaan yang besar antara nilai 

pasar dan nilai yang dilaporkan akan membuat laporan keuangan menjadi tidak berguna 

untuk pengambilan keputusan. 

Konsep modal intelektual telah mendapatkan perhatian besar berbagai kalangan 

terutama para akuntan. Fenomena ini menuntut mereka untuk mencari informasi yang 

lebih rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan modal intelektual mulai 

dari cara pengidentifikasian, pengukuran sampai dengan pengungkapannya dalam 

laporan keuangan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan masih kurangnya studi modal intelektual 

di Indonesia, maka penelitian ini akan mencoba mengkaji literatur-literatur yang 

berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan modal intelektual. Sedangkan penelitian ini 

ditujukan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang komprehensif terhadap 

perkembangan pemikiran pengukuran modal intelektual serta pengungkapannya dalam 

laporan keuangan perusahaan. 
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2. KARAKTERISTIK MODAL INTELEKTUAL 

Sebelum kita mengukur sesuatu, maka kita harus mengetahui apa yang akan kita ukur. 

Begitupun halnya dengan modal intelektual, bagaimana seharusnya modal intelektual 

didefinisikan. Hal ini membutuhkan suatu definisi yang secara umum dapat diterima 

yang nantinya akan menjadi awal menuju standarisasi. 

Klein dan Prusak menyatakan apa yang kemudian menjadi standar pendefinisian 

intellectual capital, yang kemudian dipopularisaikan oleh Stewart (1994). Menurut Klein 

dan Prusak “ … we can define intellectual capital operationally as intellectual material that 

has been formalized, captured, and leveraged to produce a higher valued asset” (Stewart 

1994). 

Menurut Sveiby (1998) “The invisible intangible part of the balance sheet can be classified 

as a family of three, individual competence, internal structural, and external structure”. 

Sementara itu Leif Edvinsson seperti yang dikutip oleh Brinker (2000:np) menyamakan 

intellectual capital sebagai jumlah dari human capital, dan structural capital (misalnya, 

hubungan dengan konsumen, jaringan teknologi informasi dan manajemen). 

2.1 Intellectual Capital = Human Capital + Structural Capital 

The Society of Management Accountants of Canada (SMAC) mendefinisikan intellectual 

assets sebagai berikut: In balance sheet, intellectual assets are those knowledge-based items, 

which the company owns which will produced a future stream of benefits for the company 

(IFAC 1998). 

Sebenarnya masih banyak definisi dari modal intelektual menurut pakar dan kalangan 

bisnis, namun secara umum jika diambil suatu benang merah dari berbagai definisi 

intellectual capital yang ada, maka intellectual capital dapat didefinisikan sebagai jumlah 

dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human capital, structural 

capital, costumer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat 

memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. 

Banyak para praktisi yang menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen 

utama (Stewart 1998, Sveiby 1997, Saint-Onge 1996, Bontis 2000) yaitu: 

1. Human Capital (modal manusia) 

Human capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah sumber innovation 

dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human capital 

juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, 

dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan 

solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orangorang yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. (Brinker 2000) memberikan 

beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dari modal ini, yaitu training programs, 

credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning programs, individual 

potential and personality. 

2. Structural Capital atau Organizational Capital (modal organisasi) 

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi 

proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk 

menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, 
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misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, 

filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. 

Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi 

memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai 

kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Dalam upaya pengukuran elemen ini Edvinsson seperti yang dikutip oleh (Brinker 2000) 

menyatakan hal-hal sebagai berikut: 

a. Value acquired process technologies only when they continue to the value of the firm. 

b. Track the age and current vendor support for the company process technologyc. Measure 

not only process performance specifications but actual value contribution to corporate 

productivity 

d. Incorporate an index of process performance ini relation to established process 

performance goals 

3. Relational Capital atau Costumer Capital (modal pelanggan) 

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. 

Relational capital merupakan hubungan yang harmonis/association network yang dimiliki 

oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal 

dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan 

perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah 

maupun dengan masyarakat sekitar. Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian 

diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut. 

Edvinsson seperti yang dikutip oleh (Brinker 2000) menyarankan pengukuran beberapa 

hal berikut ini yang terdapat dalam modal pelanggan, yaitu: 

� Customer Profile. Siapa pelanggan-pelanggan kita, dan bagaimana mereka 

berbeda dari pelanggan yang dimiliki oleh pesaing. Hal potensial apa yang kita 

miliki untuk meningkatkan loyalitas, mendapatkan pelanggan baru, dan 

mengambil pelanggan dari pesaing. 

� Custumer Duration. Seberapa sering pelanggan kita berbalik pada kita? Apa 

yang kita ketahui tentang bagaimana dan kapan pelanggan akan menjadi 

pelanggan yang loyal? Serta seberapa sering frekuensi komunikasi kita dengan 

pelanggan. 

� Customer Role. Bagaimana kita mengikutsertakan pelanggan ke dalam disain 

produk, produksi dan pelayanan. 

� Customer Support. Program apa yang digunakan untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan. 

� Customer Success. Berapa besar rata-rata setahun pembelian yang dilakukan 

oleh pelanggan. 

Tabel 2 berikut ini akan memberikan uraian tentang beberapa definisi yang diberikan oleh 

Stewart, Sveiby, dan Edvinsson. 
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Tabel 2 

Definisi-definisi Intellectual Capital 

 Human Capital Structural Capital Customer Capital 

Sveiby, 1997 

Involves capacity to act in 
wide variety of situation to 

create both tangible and 
intangible assets. 

Internal structure include 
patents, concepts, models, and 
computer and administrative 

systems 

The external 
structure include 
relationships with 

costumers and 
suppliers. It also 

encompassess brand 
names, trademarks, 
and the company’s 

reputation or image. 

Stewart, 1997 

Money talks but it does not 
think: machines perform, often 
better than any human being 
can, but do not intent…(the) 
primary purpose of the human 
capital is innovation whether 
of new products and services 
or if improving in business 
process. 

Knowledge that doesn’t go home 
at night…it belongs to 
organization as a whole. It can be 
reproduced and 
shared…technologies, invention 
data, publications,…strategy and 
culture, structures and systems, 
organizational routines and 
procedures. 
 

…is” the value of its 
franchine, it’s on going 
relationships with the people 
or organizations to which it 
sells…(like) market share, 
customer retention and 
defection rates, and per 
costumer profitability 
 

Edvinssons, 1997 

Combined knowledge, skill, 
innnovativeness and ability of 
the company's’individual 
employees...it also includes the 
company's’value, culture, and 
philosophy. The company’s 
value, culture, and philosophy. 
The company can not own 
human capital 

Hardware, software, data base, organizational structure, patents, 
trademarks, and everything else of organizational capability that 
supports those employee’s productivity…(it is) everything left at 
the office when the employees go home…unlike human capital, 
stuructural capital. Can be owned and thereby traded. 
 

(Sumber: Mouritsen, Larsen, P. N. Bukh 2000) 

(Partanen 1998) menyebutkan bahwa perbedaan yang sangat mencolok dari 

pengelompokkan intellectual capital dinyatakan oleh Annie Brooking. Brooking 

mengelompokkan intellectual capital sebagai berikut: 

1 Market assets atau Costumer assets; brand, konsumen, loyalitas konsumen, jaringan 

distribusi, pemasok dan lain-lain. 

2 Human-centered assets: keterampilan dan keahlian, kemampuan menyalesaikan 

masalah, gaya kepemimpinan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan. 

3 Intellectual property assets: kecakapan teknik, merek dagang, paten dan hal-hal yang 

tidak berwujud lainnya yang berhubungan dengan hak cipta. 

4 Infrastructure assets: seluruh hal yang berkaitan dengan teknologi, proses dan 

metodologi yang memungkinkan sebuah perusahaan berfungsi. 

Rincian elemen yang dapat diklasifikasikan sebagai elemen dari keempat komponen 

intellectual capital dapat dilihat pada tabel 3. Elemen-elemen ini biasa disebut Intellectual 

assets. 
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Tabel 3 

Taksonomi Elemen-Elemen Intellectual Capital 

HUMAN CAPITAL 
RELATIONAL 
(CUSTOMER) 

ORGANIZATIONAL (STRUCTURAL) 
CAPITAL 

Intellectual 
Property 

Infrastructure Capital 

� Know how 
� Education 
� Vocational qualification 
� Work-related knowledge 
� Occupational 

assessments 
� Psychometric 

assessments 
� Work-related 

competences 
� Models and frameworks 

� Brands 
� Customers (names, purchase 

history) 
� Customer loyalty 
� Customer penetration and 

breadth 
� Company names 
� Backlog orders 
� Distribution channels 
� Business collaborations (joint 

ventures) 
� Favorable contracts 
� Licensing agreements 
� Franchising agreements 

� Patents 

� Copyrights 

� Design rights 

� Trade secrets 

� Trademarks 

� Service 

marks 

� Trade dress 

� Management philosophy 

� Corporate culture 

� Management processes 

� Information systems 

� Networking systems 

� Financial relations 

� Corporate strategies 

� Cultural diversity 

� Corporate methods 

� Sales tools 

� Knowledge bases 

� Expert networks and teams  

� Corporate values 

(Sumber: Brooking, Annie 1996, IC: Core Assets for Third Millenium Enterprise. Thomson Business Press. London-England. Diadopsi 
oleh Partanen, Timo 1998:66). 

Dalam Gambar 1 berikut ini dapat dilihat bagaimana human capital berperan sebagai 

balok pembangun organizational capital perusahaan. Kolaborasi antara human capital 

dan organizational capital ini akan menghasilkan costumer capital yang sukses. 

Pada pusat dari ketiga bentuk intellectual capital tersebut terdapat finacial capital atau 

value yang dihasilkan oleh intraksi dari ketiga komponen tesebut. Interaksi tersebut 

adalah interaksi yang dinamis, terus menerus, dan luas, sehingga semakin meningkat 

interaksi ketiga komponen, semakin besar nilai yang dihasilkan (IFAC 1998). 

Gambar 1 

Value Platform of Intellectual Capital 

 
(Sumber: Saint-Onge, Hubert, Charles Armstrong, Gordon Petrash, Leif Edvinsson&Malone. 1997. Hal. 146 diadopsi oleh: Financial and 
Management Accounting Committee 1998:7). 
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3. MODAL INTELEKTUAL SEBAGAI ASET PERUSAHAAN 

Hal yang selalu menjadi pertanyaan adalah dapatkah modal intelektual disebut aset? Jika 

mengacu pada definisi yang ada dalam SFAC No.3, disebutkan bahwa karakteristik suatu 

aset adalah probable future economic benefits obtained or controled by particular entity as a 

result of past transaction or events bahwa aktiva merupakan kemungkinan manfaat 

ekonomi masa depan yang didapatkan dan dikontrol oleh entitas sebagai hasil peristiwa 

atau transaksi masa lampau maka penulis berkesimpulan bahwa pada intinya suatu 

aktiva merupakan manfaat ekonomik dimasa yang akan datang, yang dapat dikuasai atau 

dikendalikan oleh perusahaan dan berasal dari transaksi masa lalu. 

Sifat-sifat dasar aktiva berikut ini akan dijelaskan dalam hubungannya dengan modal 

intelektual, yaitu: 

1. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan 

komponen utama modal intelektual berupa human capital, structural capital dan 

costumer capital, akan memberikan manfaat dimasa yang akan datang, yang 

selanjutnya akan menunjang going concern dan demi tercapainya tujuan (goal 

achievment) perusahaan. 

2. Modal intelektual tidak dimiliki oleh perusahaan sepenuhnya, karena apa yang 

dimiliki oleh perusahaan adalah potensi yang ada di dalam ketiga komponen utama 

modal intelektual. 

3. Human capital, structural capital, dan costumer capital merupakan hasil dari 

transaksi masa lalu yang dilakukan oleh perusahaan. (Koenig 2000) menyebutkan 

bahwa: 

What is striking of course is that most of the classic business book-value assets, 

(physical plant, raw material, inventory, etc.) appear under the phrase “complementary 

assets”. The implication is clear, that intellectual capital is the core asset. This 

represents not just a new emphasis on intellectual capital, but a complete sea change in 

how we think about assets - indeed how we think about the very essence of a corporation. 

Melalui pernyataan Koenig diatas, pemahaman kita atas sebuah aset harus diubah. 

Penulis mendukung adanya perlakuan modal intelektual sebagai core asset yang menjadi 

salah satu faktor ekonomi dari sebuah produksi disamping faktor tradisional seperti 

tanah, modal keuangan, dan modal fisik lainnya. Namun, seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis berpendapat bahwa modal intelektual hanya dapat dianggap sebagai 

aset dan belum dapat diperlakukan sebagai aset seperti aset-aset lainnya yang dapat 

diukur dan dilaporkan dalan laporan keuangan perusahaan karena sulitnya pengukuran 

terhadap aset ini. 

5. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENGUKURAN MODAL INTELEKTUAL 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi terhadap modal 

intelektual masih menjadi dilema bagi para praktisi akuntansi maupun menajer 

perusahaan. Namun tidak dapat dipungkiri masalah baru akan muncul jika pengukuran 

terhadap modal intelektual perusahaan tidak dilakukan. Hal yang akan terjadi adalah 

adanya missallocation dan perbedaan informasi antara pihak perusahaan dengan investor. 

Ada banyak konsep pengukuran modal intelektual yang dikembangkan oleh para peneliti 

saat ini, jika ditelaah lebih jauh maka metode yang dikembangkan tersebut dapat 

dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu: pengukuran non monetary (non financial) 
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dan pengukuran monetary (financial) (Hartono 2001). Saat ini cukup banyak perusahaan 

yang menggunakan ukuran financial dalam menilai kinerja perusahaan (J. Knight 1999). 

Sementara itu (Thornburg 1994) mengutip pendapat Edvinsson menyatakan bahwa: 

Non financial measures that help a company determine direction and predict 

success might include the number of costumers the company has, the number of 

ideas customer bring to the company and how they are developed, the number of 

software packages compared to the number of employees, how many people are tied 

into the internet system, how much networking is done between customers and 

employees, and similar measures that show the relationship between human, 

customer and structural capital. 

(Hartono 2001) menguraikan beberapa keunggulan menggunakan pengukuran non 

moneter dalam mengukur intangible assets perusahaan. Keunggulan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

� Pengukuran secara non moneter akan mudah untuk menunjukkan unsur-unsur yang 

membangun modal intelektual dalam perusahaan, sedangkan secara moneter hal itu 

akan sulit dilakukan. 

� Pengaruh internal development dalam pembentukan modal intelektual tidak dapat 

diukur dengan pengukuran atribut moneter. 

� Pengkapitalisasian biaya menjadi asset akan mengakibatkan adanya manipulasi 

terhadap laba. 

Banyak peneliti luar negeri yang telah melakukan penelitian dalam pengukuran modal 

intelektual, baik secara literatur maupun penerapan langsung pada perusahaan. 

Diawali tahun 1992, Arthur Andersen melaksanakan riset terhadap penilaian asset tidak 

berwujud. Survey dilakukan pada sejumlah perusahaan di Inggris. Dari hasil survey 

tersebut Andersen memberikan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menilai 

aktiva tidak berwujud perusahaan (Partanen 1998), yaitu: 

1. Market Based, yang meliputi nilai pasar yang dapat disamakan. 

2. Economic Based, meliputi net cash flow/earnings, kontribusi brand, metode royalti. 

3. Hybrid Based Model, meliputi pendekatan aset dan premium (PE). 

Lebih lanjut (Partanen 1998) menyebutkan bahwa “all of the models rejected the historical 

cost based methods expect in special cases”. (Luthy 1998) mengelompokkan metode 

pengukuran modal intelektual kedalam dua kelompok besar, yaitu: metode yang 

dilakukan dengan component by component evaluation dan metode pengukuran yang 

dilakukan dengan mengukur nilai intellectual assets dalam istilah keuangan pada 

tingkatan organisasi tanpa mengacu pada komponen–komponen individual modal 

intelektual. 

Lebih lanjut (Luthy 1998) mengungkapkan bahwa dalam metode component by component 

evaluation terdapat dua cara yang digunakan untuk mengklasifikasikan komponen-

komponen modal intelektual, yaitu Model Edvinsson/Malone yang merupakan dasar dari 

pendekatan Skandia “Navigator”. Pendekatan ini telah diilustrasikan dan dipublikasikan 

dalam suplemen laporan tahunan Skandia kepada para pemegang saham. Model Brooking 

yang menjadi dasar “Dream Ticket” dan pendekatan target yang diilustrasikan sebagai 

bagian dari audit modal intelektual. 

Sedangkan dalam metode pengukuran dengan menggunakan dasar keuangan pada 

tingkatan perusahaan (Luthy 1998) menganjurkan penggunaan metode Market to Book 
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Value, Tobin’s Q, dan Calculated Intangible Value. (Stewart 1998) dan (IFAC 1998) juga 

menganjurkan penggunaan Market to Book Value, Tobin’s “Q”, dan Calculated Intangible 

Value sebagai alat pembanding keberadaan modal intelektual dalam perusahaan. 

Disamping ketiga metode tersebut(Stewart 1998) seperti yang dikutip oleh (Partanen 

1998) menganjurkan “a type of over all intellectual capital measurement system that 

integrates key costumer capital, key human capital, and key structural capital mesures 

along with a market to book capital measures”. 

Dengan mengacu pada pandangan yang diberikan oleh Commissioner Wallman 

disebutkan bahwa ada tiga metode yang dapat digunakan dalam bidang akuntansi guna 

mengukur dan melaporkan modal intelektual perusahaan. Ketiga metode ini dibagi 

kedalam dua kelompok pengukuran yaitu metode pengukuran secara langsung (direct 

intellectual capital method) dan tidak langsung (indirect method). Berikut ini adalah 

penjelasan dari kedua metode pengukuran tersebut (Abdolmohammadi 1999). 

1. Indirect Methods. Metode ini menggunakan laporan keuangan seperti yang selama ini 

dikenal. Metode-metode yang termasuk dalam kelompok ini adalah: 

a. Metode yang menggunakan konsep Return On Asset (ROA) 

Metode ini menghitung kelebihan return dari tangible assets milik perusahaandan 

menganggapnya sebagai intangible assets untuk dihitung sebagai intellectual capital. 

Metode ini mudah untuk disajikan karena seluruh informasi telah tersedia dengan mudah 

pada laporan tahunan, dan dapat segera dibandingkan dengan rata-rata perusahaan 

sejenis. Kelemahannya adalah metode ini hanya mengukur intellectual capital perusahaan 

masa lalu karena masih mendasarkan pada historical cost, dan belum dapat diterapkan 

pada perusahaan baru. 

b. Metode Market Capitalization Method (MCM) yang memerlukan penyesuaian atas 

inflasi dan replacement cost.  

Metode ini melaporkan kelebihan kapitalisasi pasar perusahaan (yang dicerminkan 

dengan nilai pasar saham) atas stockholders equity (setelah disesuaikan dengan inflasi dan 

replacement cost) sebagai nilai intellectual capital. Salah satu metode yang terkenal adalah 

Tobin’s “Q”. Kelemahan dari metode ini adalah ketergantungan sepenuhnya pada pasar, 

dengan asumsi pasar efisien dan tidak disyaratkannya laporan keuangan yang telah 

disesuaikan terhadap inflasi. 

2. Direct Intellectual Capital (DIC) Methods. Metode ini langsung menuju ke komponen 

intellectual capital. Variabel-variabel intellectual capital dikelompokkan dalam kategori, 

kemudian dibagi ke dalam komponen-komponen. Masing-masing komponen 

diidentifikasikan dan diukur terpisah sebelum dikompilasi menjadi satu kelompok 

intellectual capital. Contohnya, (Brooking 1996) mengkasifikasikan intellectual capital 

menjadi empat kategori: 

1. Market assets (misalnya merk, loyalitas konsumen) 

2. Intellectual property assets (misalnya paten, rahasia dagang) 

3. Human–centered assets (misalnya pendidikan, penguasaan pekerjaan) 

4. Infrastructure assets (misalnya filosofi manajemen, budaya perusahaan) 

Kuantifikasi komponen-komponen ini ke dalam unit moneter cukup sulit karena harus 

mencakup berbagai satuan yang berbeda, nilai mata uang, serta rasio-rasio lainnya. Salah 

satu cara yang mudah adalah menggunakan koefisien untuk komponen-komponen 

tersebut. Hal ini seperti yang digunakan oleh Skandia dimana dalam menghitung nilai 

mata uang digunakan koefisien “c”, “i” untuk mengukur komponen-komponen intellectual 
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capital dalam rasio, dan nilai moneter dari intellectual capital ditetapkan dengan 

mengalikan “i” dan “c”. 

Seiring dengan semakin banyak riset terhadap metode pengukuran modal intelektual, 

(Sveiby 2001) mencoba mengklasifikasikan 21 metode pengukuran yang ada kedalam 

empat kelompok besar. Keempat kelompok itu adalah sebagai berikut (Luthy 1998): 

� Direct Intellectual Capital Methods (DIC). Estimasi nilai dolar dari aset tidak 

berwujud dilakukan dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen yang 

bervariasi. Sekali komponen-komponen ini dapat diidentifikasikan, 

komponenkomponen tersebut langsung dapat dievaluasi baik secara individu maupun 

sebagai suatu koefisien agregat (aggregated coefficient). 

� Market Capitalization Methods (MCM). Perhitungan terhadap perbedaan antara 

kapitalisasi pasar perusahaan dengan ekuitas pemegang sahamnya sebagai nilai dari 

modal intelektual atau intangible assets perusahaan. 

� Return On Assets (ROA). Rata–rata laba sebelum pajak dalam suatu periode dibagi 

dengan nila aset berwujud. Hasil dari pembagian ini merupakan return on assets 

perusahaan yang dapat dibandingkan dengan rata-rata industri. 

� Scorecards Methods (SC). Komponen–komponen dari aset tidak berwujud atau modal 

intelektual diidentifikasikan. Dan indikator-indikator yang ada dilaporkan dalam 

bentuk scorecards atau grafik. Metode Scorecard ini hampir sama dengan metode 

direct intellectual capital yang mengharapkan tidak ada estimasi yang dibuat dari 

nilai dolar asset tidak berwujud. 

Metode-metode ini memiliki manfaat sebagai berikut (Sveiby 2001): 

1. Metode – metode yang menawarkan penilaian dalam dolar seperti return on asset dan 

market capitalization method digunakan dalam situasi merger, akuisisi dan penilaian 

harga pasar saham. Metode ini dapat juga digunakan untuk membandingkan perusahaan 

yang berada dalam industri yang sama. Metode ini juga sangat tepat untuk 

mengilustrasikan nilai keuangan aset tidak berwujud. Metode-metode ini telah mengalami 

pembuktian yang cukup lama dalam bidang akuntansi sehingga mudah dikomunikasikan 

diantara para praktisi akuntansi. Kelemahan metode ini adalah pengubahan segala 

sesuatu kedalam nilai uang akan memberikan kedangkalan makna. 

2. Manfaat direct intellectual capital dan metode scorecard adalah kemampuannya untuk 

menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dari kondisi kesehatan sebuah 

organisasi dari pada financial metrics, serta lebih mudah diterapkan pada setiap level 

organisasi. Metode-metode ini lebih menggambarkan kejadian yang sebenarnya dan 

pelaporan dapat lebih cepat dan lebih akurat dari pada pengukuran keuangan. Metode-

metode ini sangat berguna bagi organisasi non laba, departemen internal, organisasi 

sektor publik dan untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan sosial maupun 

lingkungan. Kelemahan metode ini terletak pada indikatorindikator yang bersifat 

kontekstual dan harus sesuai untuk setiap organisasi dan setiap tujuan, dimana 

perbandingannya sangat sulit. Metode-metode ini masih baru sehingga tidaklah mudah 

untuk diterima oleh para manajer yang biasa melihat segala sesuatu dari perspektif 

keuangan. 

Tidak satupun metode yang dapat memenuhi semua tujuan yang diinginkan, sehingga 

salah satu metode harus dipilih untuk memenuhi satu tujuan dengan satu situasi dan 

audience yang berbeda. Pada gambar 2 dapat dilihat pengelompokkan ke-21 metode 

(Sveiby 2001). Pengelompokkan lainnya yang dilakukan terhadap metode pengukuran 

modal intelektual (Luu et al. 2001) dari Australia. Mereka mengelompokkan modal 

intelektual ke dalam dua kelompok, yaitu external measures dan internal measures. Suatu 
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metode dikelompokkan ke dalam pengukuran internal, karena pengukuran dan pelaporan 

terhadap aktiva tidak berwujud dengan metode ini ditujukan untuk memperbaiki 

manajemen dalam hal pengambilan keputusan bisnis. Fokus lebih pada penganggaran, 

training, dan sumber daya manusia. Metode-metode yang dikelompokkan kedalam 

kelompok ini adalah Human Resources Accounting, The Intangible Assets Monitor, The 

Skandia Navigator, dan Balance Scorecards. 

Sedangkan metode-metode yang dikelompokkan kedalam pengukuran eksternal 

merupakan metode yang menilai bagaimana pengaruh aktiva tidak berwujud terhadap 

kinerja perusahaan yang merupakan faktor utama penyebab perbedaan yang sangat besar 

antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan yang ada pada pasar modal. 

Metode-metode yang dikelompokkan dalam kelompok ini adalah Market to Book Value, 

Tobin’s “Q”, Calculated Intangible Value, dan pendekatan yang baru yaitu Real Option- 

Based Approach. 

Gambar 2 

Intangible Assets Measuring Models 

 
(Sumber: Sveiby 2001) 

Tabel 4 berikut ini adalah bagan yang akan menyimpulkan beberapa pengklasifikasian 

yang dilakukan oleh para penganjur dan pendukung modal intelektual. 
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Tabel 4 

Pengklasifikasian Intellectual Capital Berdasarkan Penganjur 

Penganjur Pengklasifikasian Intellectual Capital 

David H. Luthy (1998) 
 

1. Component by Component Measurement 
- Edvinsson and Malone Approach, “Skandia Navigator”. 
- Brooking Approach “Dream Ticket”/IC audit. 
- Balanced Scorecard 
2. Organizational Level/Financial Basis Measurement 
- Market to Book Value 
- Tobin’s “Q” 
- Calculated Intangible Value 
 
1. Indirect Methods 
- Return On Assets (ROA) Method 
- Market Capitalization Method (MCM) 
2. Direct Intellectual Capital (DIC) Methods 
- Market Assets 
- Intellectual Property Assets 
- Human Centered Assets 
- Infrastructure Assets 
 

Mohammad J. 
Abdolmohammadi (1999) 

 

1. External Measures 
- Market to Book Values 
- Tobin’s “Q” 
- Calculated Intangible Value 
2. Internal Measures 
- Human Resources Accounting 
- The Intangible Assets Monitor 
- Skandia Navigator 
- Balanced Score card 
 

Luu, Wykes, Williams, Weir 
(2001) 

1. Direct Intellectual Capital Methods 
- Technology Broker 
- Citation Weighted Patents 
- Inclusive Valuation Methodology 
- The Value Explorer TM 

- Intellectual Asset Valuation 
- Total Value Creation (TVC) TM 

- Accounting For The Future (AFTF) 
2. Market Capitalization Methods (MCM) 
- Tobin’s “Q” 
- Investor Assigned Market Value (IAMVTM) 
- Market To Book Value 
 

Karl – Erik Sveiby (2001) 
 

3. Return On Assets 
- Economic Value Added (EVATM) 
- Human Resources Costing & Accounting (HRCA) 
- Calculated Intangible Value 
- Knowledge Capital Earnings 
- Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)TM 
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4. Score Cards 
- Human Capital Intellegence 
- Skandia NavigatorTM 

- Value Chain Scoreboard 
- IC-IndexTM 

- Intangible Assets Monitor 
 

(Sumber: Data olahan) 

Dari uraian sebelumnya telah dibahas tentang perkembangan pemikiran terhadap 

pengukuran modal intelektual. Tabel 5 berikut ini akan memberikan ikhtisar 

perkembangan pemikiran terhadap pengukuran modal intelektual yang dilakukan oleh 

para praktisi yang merupakan hasil kompilasi (Sveiby 2001 dan Bontis 2000). 

 

Tabel 5 

Ikhtisar Perkembangan Pemikiran Pengukuran 

1985 
Perusahaan asuransi Skandia menerbitkan IC report yang ditujukan untuk pihak 

internal perusahaan 

1992 

Arthur Andersen menyarankan penggunaan metode market based, economic based, 

hybrid basede,untuk menilai aset tidak berwujud 

Kaplan dan Norton memperkenalkan balance scorecard untuk mengukur kinerja 

perusahaan dengan melihat empat prespektif (keuangan, pelanggan, proses internal, dan 

perspektif pembelajaran 

1994 
Jac Fitz-Enz memperkenalkan human capital intelegence 

Skandia menerbitkan Visualizing Intellectual Capital In Skandia 

1995 
Johan Roos, Goran Roos, Nicolas C. Dragonetti, dan Leif Edvinsson 

memperkenalkan IC-Index 

1996 

Annie Brooking, memperkenalkan Technology Broker 

Nick Bontis menganjurkan penggunaan Citation Weighted Patents (FM, Scherer, Mid. 

1960) untuk mengukur modal intelektual 

Johanssons memperkenalkan Human Resouces Costing and Accounting 

1997 

Thomas Steward menyarankan penggunaan Tobin's Q, Market to Book Ratio, Calculated 

Intangible Value 

Karl-Eric Sveiby memeperkenalkan intangible Assets Monitor 

Ante Pulic memperkenalkan Value Added Intellectual Coifficient (VAIC) 

Leif Edvinsson dan Malone memperkenalkan Skandia Navigator 

1998 

David Luthy menyarankan penggunaan Calculated Intangible Value dan Market to Book 

Ratio 

Ken Standfield memperkenalkan Investor Assigned Market Value (IAMV) 

Nash H. memperkenalkan Accounting For The Future (AFTF) 

Mc. Person memperkenalkan penggunaan Inclusive Valuation Methodology 

1999 

Nick Bontis menyarankan penggunaan Tobin's Q, Management Value Added, Economic 

Value Added 

Ken Standfield memperkenalkan penggunan Knowcorp 

Baruch Lev memperkenalkan penggunaan Knowledge capital Earnings 

Daniel J. Knight memperkenalkan penggunaan Balance Performance Measurement 

System yang merupakan pengembangan dari Balance Scorecard. 

2000 

Adriessendan Tiesse (KPMG) memperkenalkan The Value Explore 

Patric Sullivan memperkenalkan Intellectual Assets Valuation 

Andersen R. dan Mc. Lean R. memperkenalkan Total Value Creation (TFC) 

Baruch Lev memperkenalkan Value Chain Score Card 

(Sumber : Data olahan) 
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6. INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT: UPAYA PENGUNGKAPAN MODAL 

INTELEKTUAL 

Perubahan lingkungan bisnis saat ini memberikan banyak pengaruh dalam pelaporan 

keuangan perusahaan, terutama dalam hal penyajian dan penilaian asset tidak berwujud 

(Sveiby 1998; Lev and Zambon 2000; Tapsell 1998; Bontis 2000 Stewart 1998). Kegagalan 

current financial statements dalam memberikan informasi tentang apa yang menjadi 

pencipta nilai dalam perusahaan, merupakan salah satu yang ikut mempengaruhi. 

Commisionner Steven M. H. Wallman menyarankan perusahaan untuk mulai 

mengungkapkan “hidden assets” yang dimilikinya dengan menerbitkan pernyataan 

tambahan (suplemen) dalam laporan tahunan yang dipublikasikan (Brinker 2000). 

Dari literatur-literatur yang berhasil dikumpulkan, kebanyakan para penulis (Stewart 

1998; Sveiby 1998; Roos et al. 1997) membahas tentang pengukuran modal intelektual. 

Sedangkan bagaimana pelaporan modal intelektual dibuat, masih jarang dibahas. 

Disamping itu publikasi terhadap modal intelektual masih sangat jarang dilakukan. 

Namun beberapa perusahaan yang berada di Skandinavia misalnya Skandia AFS dan 

Amerika misalnya Dow Chemicals, Coca-cola, IBM mulai membuat sebuah laporan yang 

berbeda dari laporan tradisional yang terfokus pada financial. 

Seperti halnya dengan pengukuran modal intelektual, pelaporan aset ini belum dibuatkan 

sebuah standard tertentu. Beberapa penulis (Bontis 2000; Sveiby 1998; Mouritsen et al. 

2000; Roos et al. 1997) menyarankan untuk melakukan pelaporan keuangan ke dalam dua 

bentuk, yaitu laporan keuangan yang lama dalam ukuran moneter ditambah dengan 

laporan khusus tentang modal intelektual dengan ukuran non moneter (Bontis 1999) 

menyatakan bahwa: 

“Adding a flow perspective to the stock perspective is akin to adding a profit and loss 

statement to a balance sheet in accounting. The two perspectives combined (or the 

two reporting tools, in the case of accounting) provide much more information than 

any single one alone. At the same time, intellectual capital flow reporting presents 

some additional challenges in terms of complexity.” 

Pernyataan ini juga menunjukkan pentingnya laporan tambahan yang menguraikan 

modal intelektual dalam perusahaan. Usulan-usulan ini dapat diterima oleh berbagai 

kalangan dan secara umum pelaporan terhadap modal intelektual perusahaan biasa 

disebut stetement of intellectual capital. 

Banyak penelitian dilakukan berkaitan dengan pelaporan MI. Badan akuntansi 

internasional seperti International Federation of Accountants (IFAC), International 

Accounting Standards Committee (IASC), Society of Management Accountants of Canada 

(SMAC) juga sedang melakukan pengujian terhadap kerangka kerja pengelolaan dan 

pelaporan modal intelektual perusahaan. 

Penelitian terhadap pelaporan modal intelektual ini juga dilakukan oleh Guthrie dan 

Petty (2000) yang melakukan penelitian terhadap 20 perusahaan di Australia yang telah 

terdaftar pada bursa efek (Satyo 2000; Mouritsen et al. 2000). Pembahasan materi ini 

mengacu pada model pembagian modal intelektual yang dikemukakan oleh Edvinsson 

(1997), Roos et al. (1997), Stewart (1997) dan Sveiby (1998). Hasil penelitian ini 

menunjukkan porsi pengungkapan setiap elemen modal intelektual, dimana 30% indikator 

digunakan untuk mengungkapkan human capital, 30% organizational capital (internal 

structure) dan 40% customer capital (external structure). Disamping hal-hal diatas, riset 

Guthrie dan Petty (2000) menunjukkan bahwa: 
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1. Pengungkapan modal intelektual lebih banyak (95%) disajikan secara terpisah 

dan tidak ada yang disajikan dalam angka atau kuantitatif. Hal ini 

mendukung pandangan yang selama ini kuat yaitu aktiva tidak berwujud atau 

modal intelektual sulit untuk dikuantifikasikan. 

2. Pengungkapan mengenai modal eksternal lebih banyak dilakukan oleh 

perusahaan. Tidak terdapat pola tertentu dalam laporan-laporan tersebut. 

Hal-hal yang banyak diungkapkan menyebar diantara ketiga elemen modal 

intelektual. 

3. Pelaporan dan pengungkapan modal intelektual dilakukan masih secara 

sebagian dan belum menyeluruh. 

4. Secara keseluruhan perusahaan menekankan bahwa modal intelektual 

merupakan hal penting untuk menuju sukses dalam menhadapi persaingan 

masa depan. 

Namun hal itu belum dapat diterjemahkan dalam suatu pesan yang solid dan koheren 

dalam laporan tahunan. Statement of intellectual capital merupakan suatu fenomena baru, 

baik sebagai suatu dokumen pelaporan yang menyertai laporan tahunan maupun sebagai 

suatu konsep manajemen. Namun masih sedikit perusahaan yang menggunakannya 

sebagai dokumen pendukung laporan tahunan. 

Peneltian secara mendalam terhadap pembuatan laporan modal intelektual dilakukan 

oleh P. N. Bukh dari Aarhus School of Business School dan H. T. Larsen serta Jan 

Mouritsen dari Copenhagen Business School. Penelitian ini merupakan proyek yang 

dilaksanakan selama tiga tahun oleh The Danish Agency for Development of Trade and 

Industry, Copenhagen Business School, University of Aarhus dan Arthur Andersen dengan 

19 perusahaan di Denmark. Proyek ini bertujuan untuk membantu ke-19 perusahaan 

tersebut untuk membuat intellectual capital statement tahun 1998 dan 1999 yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. 

Penelitian itu membuat suatu kerangka kerja untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan intellectual capital statement. Kerangka kerja ini dibagi dalam tiga 

model, yaitu: (Mouritsen et al. 2001). 

1. An analytical Model 

Analytical model mempunyai kriteria dan dimensi yang sama dengan apa yang ada dalam 

intellectual capital accounting system. Namun analytical model memberikan sekumpulan 

penjelasan umum tentang relevansi knowledge management dan prestasi perusahaan 

berkaitan dengan aktifitas-aktifitas yang ada. Hal ini diidentifikasikan dengan istilah a 

narrated organizational identity yang terletak pada sebelah kiri pada Gambar 3. Menurut 

Czarniawska Narrated organizational identity adalah sebuah cerita (Mouritsen et al. 

2001). Lebih lanjut disebutkan bahwa “in the analytical model it acts as the explanation of 

the activities that management performs in relation to the metrics in the inner part of the 

analytical model, i. c. what we will denote knowledge management” (Mouritsen et al. 2001). 

Pada analytical model beberapa cerita yang umum dapat diungkapkan. Cerita-cerita yang 

bersifat umum ini bukan hanya berkaitan dengan perusahaan saja tetapi berkaitan pula 

dengan angka-angka dalam model akuntansi umum. Model akuntansi umum merupakan 

analogi dari model akuntansi keuangan dimana matrik-matrik yang ditemukan dalam 

intellectual capital statement dapat diinterpretasikan dalam kerangka kerja analytical 

model sebagai pendukung ceritacerita umum. 
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Gambar 3 

The Analytical Accounting System 

 

 
(Sumber: Mouritsen, J., Bukh, P. N. dan Larsen, H. T. 2001) 

2. Presentation Model 

Model yang tampak jelas pada laporan modal intelektual adalah presentation model. 

Karekteristik utama dari model ini adalah kemampuannya untuk menunjukkan bentuk 

informasi dan bentuk wewenang yang akan menjadi fokus dalam pelaporan dan 

bagaimana elemen-elemen ini saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Presentation model biasanya digambarkan dalam bentuk sketsa atau berbagai bentuk 

diagram. 

3. The Management model 

Presentation model tidak berhubungan langsung dengan aktivitas manajemen. Model ini 

dibuat melalui management model yang mengidentifikasikan bagaimana produktifitas 

knowledge dalam perusahaan dan hubungan timbal balik dari aktifitas manajemen 

tersebut. Dalam hal ini management model digunakan untuk memahami relevansi dari 

ukuran-ukuran yang ada dalam laporan modal intelektual. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa intellectual capital statement merupakan 

bentuk laporan yang kompleks yang mengkombinasikan angka, narasi dari pengetahuan 

yang dimiliki oleh perusahaan dan visualsasi yang dapat berupa sketsa yang memberikan 

ilustrasi kerja modal intelektual. 

Dengan membaca intellectual capital statement, akan ditemukan sesuatu yang berbeda 

karena intellectual capital statement di bentuk dari tiga dimensi. Pertama, intellectual 
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capital statement memiliki beberapa bentuk dari knowledge narrative, yaitu suatu 

skenario yang menceritakan kemampuan perusahaan dan bagaimana perusahaan 

tersebut mampu melakukan aktivitas dengan baik. Kedua Intellectual capital statement 

mengidentifikasikan sekumpulan tantangan knowledge management berupa usaha-usaha 

manajemen untuk pengembangan dan kondisi pengetahuan yang dimiliki perusahaan. 

Ketiga, adanya pelaporan yang mengkombinasikan angka, visualisasi dan narasi dalam 

pendisainan komposisi untuk menunjukkan pengembangan sumber pengetahuan yang 

dimiliki oleh perusahaan ( Mouritsen et al. 2001) 

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa pelaporan modal intelektual dalam laporan 

tahunan perusahaan tidak dimasukkan sebagai salah satu elemen dalan neraca walaupun 

modal intelektual lebih diidentikkan dengan intangible asset, hal ini dikarenakan elemen-

elemen pembentuk modal intelektual sulit untuk dikuantifikasikan. 

Alternatif yang dilakukan adalah menjadikan pelaporan modal intelektual sebagai 

suplemen dalam laporan keuangan. Contoh pelaporan modal intelektual ini dapat dilihat 

pada hasil proyek penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Denmark. Hasil penelitian 

ini menunjukan tidak adanya model khusus dalam pelaporan modal intelektual. 

Intellectual capital statement bersifat situasional dan dibuat oleh perusahaan dalam upaya 

penerapan strategi dari pada menggambarkan hubungan historis. Metode pengukuran dan 

proses merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam intellectual capital 

statement, karena keduanya akan membentuk language dan praktek dalam modal 

intelektual. Intellectual capital statement tidak mengungkapkan nilai sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan tetapi intellectual capital statement justru mengungkapkan 

aspek-aspek dari aktifitas knowledge management perusahaan, serta ukuran-ukurannya 

yang merupakan bagian integral dari intellectual capital statement. 

KESIMPULAN 

Modal intelektual yang merupakan intangible assets perusahaan menjadi aset yang sangat 

bernilai. Seiring semakin bernilainya modal intelektual sebagai asset perusahaan, 

memberikan tantangan tersendiri bagi para akuntan untuk dapat mengidentifikasikan, 

mengukur dan mengungkapkannya kedalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini 

disebabkan sistem akuntansi tradisional yang ada telah gagal mengungkapkan asset ini. 

Secara umum modal intelektual dibagi menjadi tiga elemen utama, yaitu: human capital 

yang mencakup pengetahuan dan keterampilan pegawai, structure capital yang mencakup 

teknologi dan infrastruktur informasi yang mendukungnya, costumer capital dengan 

membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Ketiga elemen ini akan berinteraksi 

secara dinamis, serta terus menerus dan luas sehingga akan menghasilkan nilai bagi 

perusahaan. Dalam hal pengukuran, ada banyak konsep pengukuran modal intelektual 

yang dikembangkan oleh para peneliti saat ini. Namun secara umum metode yang 

dikembangkan tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu: pengukuran 

non monetary (non financial) dan pengukuran monetary (financial). Dari model-model 

pengukuran yang dikembangkan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, 

sehingga menurut penulis untuk memilih model mana yang paling tepat untuk digunakan, 

merupakan tindakan yang tidak tepat, karena pengukuran tersebut hanyalah sebuah alat 

yang dapat diterapkan pada situasi dan kondisi perusahaan dengan spesifikasi tertentu. 

Sedangkan pelaporan modal intelektual dilakukan dengan cara membuat pengukuran 

yang tidak bersifat moneter dan melaporkannya sebagai sebuah suplemen dalam laporan 

tahunan perusahaan. Suplemen tersebut dikenal dengan istilah intellectual capital 

statement. 
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Intellectual Capital dan Pengukurannya 

Modal intelektual yang merupakan intangible assets perusahaan menjadi aset yang sangat 

bernilai. Seiring semakin bernilainya modal intelektual sebagai aset perusahaan, 

memberikan tantangan tersendiri bagi para akuntan untuk dapat mengidentifikasikan, 

mengukur dan mengungkapkannya kedalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini 

disebabkan sistem akuntansi tradisional yang ada telah gagal mengungkapkan asset ini. 

Modal intelektual (intellectual capital) itu sendiri adalah suatu pengetahuan, informasi 

dan kekayaan intelektual yang mampu untuk menemukan peluang dan mengelola 

ancaman dalam kehidupan suatu perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi daya tahan 

dan keunggulan bersaing dalam berbagai macam hal. Suwarjuwono (dalam Nugroho, 

2006) menyatakan bahwa intellectual capital terdiri dari tiga elemen utama yaitu: (1) 

Human Capital, (2) structural capital atau organizational capital, (3) relational capital 

atau customer capital. Hal ini dipandang tidak jauh berbeda dengan  berbagai penelitian 

terdahulu. 

Tayles dan Pike (2006) dalam penelitiannya yang bertajuk Intellectual Capital, 

Management Accounting Practices and Corporate Performance menemukan bahwa: 

“some evolution in management accounting practices for firms investing heavily in 

IC. The findings are discussed and further explored through interviews in some of 

the firms analysed” 

Masih di tahun yang sama, Reed, Lubatkin and Srinivasan (2006) meneliti setidaknya 

mengidentifikasi 519 personal banks dan 313 commercial banks yang berada di New York 

dan Boston guna melakukan pengusulan dan Pengujian sebuah modal intelektual 

berdasarkan pandangan firma. Mereka menemukan bahwa dampak dari setiap komponen 

pada kinerja keuangan adalah bergantung pada nilai-nilai dari komponen lainnya, dan 

bahwa efek memanfaatkan itu sendiri bergantung pada kondisi industri di mana bisnis 

beroperasi, termasuk besar kecilnya nilai IC. Sejalan dengan penelitian di atas, Al-Banny 

(2008) meneliti seluruh bank yang terdaftar di Inggris dalam penelitiannnya yang 

berjudul A study of Determinants Ofintellectual Capital Performance in Banks: the UK case 

memperoleh kesimpulan bahwa: 

“that the standard variables, bank profitability and bank risk, are important. The 

results also show that investment in information technology (IT) systems, bank 

efficiency, barriers to entry and efficiency of investment in intellectual capital 

variables, which have not been considered in previous studies, have a significant 

impact on intellectual capital performance.” 

Banyak pakar dan peneliti yang telah melakukan penelitian tentang intangible asset, dan 

dari banyaknya penelitian tersebut sepakat bahwa komponen IC terbagi menjadi tiga. 

Mulai dari Stewart hingga Roos (dalam Andriessen dan Stem, 2005) mengungkapkan 

bahwa: “The logic of these models is that intellectual capital is the product of interaction of 

these three different classes of intangibles: human resources, organizational resources and 

relational resources.”  

Berbagai metode dalam mengukur besar kecilnya IC pada suatu perusahaan telah banyak 

dilakukan sejak abad ke-19. Dan metode-metode tersebut dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu  monetary dan non-monetary. Mulai dari dari metode The Balance Scorecards yang 

mewakili kategori monetary hingga The Knowledge Capital Earnings model yang mewakili 
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kategori non moneter. Namun, dalam bahasan ini, akan digunakan metode VAICTM yang 

dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1998. Yang kemudian diperbaharui lagi pada tahun 

2006. 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) adalah sebuah metode yang dikembangkan 

oleh Pulic (dalam Rachmawati, 2012), disebutkan bahwa nilai pasar perusahaan terbentuk 

oleh capital employed dan intellectual capital yang terdiri dari human capital dan 

structural capital. Pulic (dalam Yudha, 2012) menyarankan bahwa metode VAIC 

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai value creation efficiency dari aset 

berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud (intangible asset) yang dimiliki 

perusahaan. Meskipun demikian, mengukur nilai intellectual capital perusahaan dengan 

metode VAIC pada intinya mengukur efisiensi perusahaan dengan tiga tipe input; physical 

financial capital, human capital, dan structural capital, yang selanjutnya disebut Capital 

Employed Efficiency (VACA), Human Capital Efficiency (VAHU), dan Structural Capital 

Efficiency (STVA). Penjumlahan dari ketiga komponen tersebut yang menjadi nilai dari 

VAIC. Dengan VAIC yang semakin tinggi memerlukan pengelolaan pemanfaatan potensi 

penciptaan nilai perusahaan yang semakin baik. Model ini relatif mudah dan sangat 

mungkin untuk dilakukan karena dikonstruksikan dari akun-akun dalam laporan 

keuangan (neraca, perubahan ekuitas, laporan laba rugi).   

1. Value added of Capital Employed (VACA)  

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA yang diciptakan 

oleh satu unit dari physical capital. Pulic (dalam Yudha, 2012) mengasumsikan bahwa 

jika 1 unit dari CE (Capital Employed) menghasilkan return yang lebih besar daripada 

perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam 

memanfaatkan CE-nya.   

2. Value Added Human Capital (VAHU)  

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukan berapa banyak VA dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA 

dengan HU mengindikasikan kemampuan HU untuk menciptakan nilai di dalam 

perusahaan. 

3. Structural Capital Value Added(STVA)  

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi structural  capital 

(ST) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah ST yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan ST 

dalam penciptaan nilai. ST bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HU 

dalam proses penciptaan nilai. Artinya, semakin besar kontribusi HU dalam value 

creation, maka akan semakin kecil kontribusi ST dalam hal tersebut. Lebih lanjut 

Pulic menyatakan bahwa ST adalah VA dikurangi HU. 

Perhitungan VAIC secara kuantitatif berdasarkan definisi diatas adalah sebagai berikut :  

a. Menghitung value added (VA)  

VA = OUTPUT – INPUT  

Dimana :  

Output  : total penjualan dan pendapatan lain  

Input  : beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan)  

Value added  : selisih antara output dan input 
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b. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

Chen et. al, (2005), CE dihitung dari selisih antara total aset dengan intangible aset. 

sesuai dengan dua definisi diatas perhitungan CE dihitung melalui physical capital 

dan ukuran yang tepat dari intangibel aset perusahaan. oleh sebab itu, investor 

capital employed dihitung dengan CE. Perhitungan CE dalam  penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

CE = shareholder funds – defered expenses  

���������������� = ��������/�������� 

Dimana :  

VACA : Value Added Capital Employed ; rasio dari VA terhadap CE  

VA  : Value Added 

CE  : Total Ekuitas 

 

c. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

Ukuran yang baru ditambahkan dalam memperhitungkan nilai human capital, 

ukuran tersebut antara lain; jumlah beban gaji dan upah karyawan, biaya pelatihan 

dan pengembangan karyawan, biaya pesangon dan seluruh pengeluaran-pengeluaran 

kepada karyawan (total staff cost).   

HU = total staff cost  

VAHU = VA/HU 

Dimana :  

VAHU : Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap CE.  

VA  : Value added  

HU : Beban gaji karyawan 

 

d. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

Rasio ini mengukur jumlah Structural Capital (ST) yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan ST  

dalam penciptaan nilai. 

STVA = ST/VA 

ST = VA - HU  

Dimana :  

STVA : Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA  

ST  : Structural Capital   

VA  : Value Added  

Berdasarkan perhitungan komponen intellectual capital di atas maka secara 

sederhana perhitungan VAIC dapat dihitung sebagai berikut.   

VAIC = VACA + VAHU + STVA 
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HUBUNGAN CVP (COST VOLUME PROFIT) 
DAN ANGGARAN DALAM PERENCANAAN USAHA 

Pendahuluan 

Perusahaan merupakan salah satu pendukung perekonomian suatu negara. Melihat 

begitu strategisnya peran perusahaan bagi pengembangan perekonomian, maka 

perusahaan dituntut untuk berkembang agar dapat memiliki kemampuan melaksanakan 

manajemen yang terbuka dan rasioanal dalam mengelola organisasi serta usaha 

berdasarkan prinsipprinsip ekonomi. Sejalan dengan itu, pengelola perusahaan dalam 

menjalankan usahanya tentu memerlukan alat bantu dalam merencanakan, mengawasi, 

dan untuk pengambilan keputusan usahanya. Salah satu alat bantu yang dapat dipakai 

tersebut adalah informasi akuntansi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh 

Hansen dan Mowen (1999:4) sebagai berikut; manager need accounting information and 

need to know how to use it. Accounting information is needed and used in all phases of 

management, including planning, and decision making. 

Informasi akuntansi merupakan alat bantu yang penting dalam perusahaan. Apabila 

informasi yang disajikan tidak tepat, maka keputusan yang diambil akan cenderung 

menyesatkan atau bahkan dapat berakibat fatal bagi perusahaan, dengan demikian 

dikatakan infomasi yang tepat akan mengurangi ketidakpastian. Dari uraian tersebut 

dapat dikatakan bahwa informasi sangat penting bagi setiap perusahaan, karena untuk 

merencankan, mengarahkan dan memperlancar kegiatan sehari-hari perusahaan. 

Begitu juga halnya dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Para pengelola/manajer 

perusahaan sangat memerlukan informasi akuntansi manajemen yang dapat memberikan 

informasi untuk melaksanakan fungsifungsi manajemen tersebut dengan baik. 

CostVolumeProfit Analysis (CVP) Merupakan bagian dari informasi akuntansi manajemen. 

Menurut Blocher (2000), analisis CVP merupakan metode untuk menganalisis bagaiman 

keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih, berdasarkan 

pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit dan 

tingkat output. 

Sedangakan informasi anggaran sendiri merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi 

organisasi; anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan 

untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran. Anggaran meliputi aspek 

keuangan maupun non keuangan dari operasi yang direncanakan. Anggaran pada suatu 

periode merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode anggaran dan 

merupakan proyeksi dari hasil operasi. 

Dari uraian singkat diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, informasi akuntansi 

manajemen mempunyai peranan yang strategis sebagai alat bantu manajemen untuk 

menjalankan fungsi manajerialnya. Sedangkan analisis CVP (Cost VolumePofit Analysis) 

dan anggaran adalah bagian dari informasi akuntansi manajemen yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman manajemen untuk efektifitas perencanaan usaha. Hal ini dimungkinkan 

karena antara perencanaan, analisis CVP dan anggaran mempunyai hubungan yang erat. 

Sebagaimana pendapat Mulyadi (1994), bahwa analisis biayavolumelaba (CVP) 

menyajikan informasi kepada manajemen untuk perencanaan laba atau usaha yang 

nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. 



 

PERTEMUAN 05 | 43  
 

Melihat sampai saat ini kebutuhan para manajer perusahaan akan informasi untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan tersebut masih saja belum 

terpenuhi seperti apa yang diharapkan oleh layaknya suatu badan usaha, maka dirasa 

perlu adanya pembahasan, yang hasilnya diharapkan dapat membantu para manajer 

perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi manajemen yang berguna untuk 

menjalankan usaha, khususnya untuk perencanaan usahanya. 

KONSEPTUAL 

2.1 Pengertian Informasi Akuntansi 

Definisi akuntansi menurut Thacker (1974:4) sebagai berikut: accounting is a 

disiplineprovides informations assetial to the efficient conduct and evaluation of the 

activities of any organization. The information which accounting provides is essential for : 

Effective planning, control, and decision making by management and, Discharging the 

accountability of organizations to investor, kreditors, government agencies and other. 

Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa akuntansi adalah suatu disiplin yang 

memberikan pelayanan informasi akuntansi kepada pihak yang berkepentingan yang 

dapat digunakan untuk efektifnya perencanaan, pengawasan, dan pengambilan 

keputusan.  

Informasi akuntansi merupakan alat bantu yang penting dalam perusahaan. Apabila 

informasi yang disajikan tidak tepat, maka keputusan yang diambil akan cenderung 

menyesatkan atau bahkan dapat berakibat fatal pada perusahaan, dengan demikian 

dikatakan informasi yang tepat dapat mengurangi ketidakpastian. 

Untuk menyiapkan informasi formal tersebut perusahaan memerlukan biaya. Walaupun 

demikian, pengadaan informasi formal harus dilaksanakan, karena informasi formal 

merupakan sumber daya yang berharga bagi suatu perusahaan agar dapat 

mempertahankan hidupnya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Burc dan Strater (1974:30) 

yang menyatakan bahwa information is the valuable resource in any organization. Without 

formal information most organitation could not survive. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa informasi sangat penting bagi setiap 

perusahaan, karena untuk merencanakan, mengarahkan dan memperlancar kegiatan 

seharihari perusahaan. 

Jika ditinjau dari sudut kebutuhan manajemen, maka informasi akuntansi yang relevan 

adlah informasi akuntansi manajemen. Jika dihubungkan dengan kebutuhan manajemen 

untuk melaksanakan fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan, informasi akuntansi 

manajemen yang dimaksud adalah informasi yang dihasilkan oleh analisis CVP dan 

informasi yang dibuat dalam anggaran. 

2.2 Analisis CVP untuk perencanaan 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba maksimum. Besar 

kecilnya laba yang dapat dicapai merupakan ukuran keberhasilan manajemen dalam 

mengelola perusahaannya. Analisis Cost Volume Profit (CVP/Biaya Volume Laba) 

merupakan alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan dan penganggaran yaitu 

dapat menambah ketepatan dalam membuat peramalan penjualan atau produksi, 

biayabiaya, laba rugi sehingga dapat meningkatkan validitas laporan keuangan yang 

disusun oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian analisis Biaya Volume 
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Laba tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam 

membuat keputusan sehubungan dengan keggiatan operasional. 

1. Pendapat mengenai pengertian analisis Biaya Volume Laba dikemukakan oleh 

beberapa penulis sebagai berikut 

(1) Niswanger, Philip E. Fees dan Carl S. Warren (1992,387) menyebutkan bahwa 

Analisis Biaya Volume Laba adalah penelaahan secara sistematis atas keterkaitan 

antara harga jual, volume penjualan dan produksi, biaya, beban dan laba. 

(2) Charles T. Horngren (1991, 31) mengemukakan bahwa para manajer di perusahaan 

yang mencari keuntungan biasanya mempelajari kaitankaitan antara pendapatan 

(penjualan atau sales), pengeluaran (biaya) dan keuntungan (laba netto). Studi ini 

biasanya disebut analisis Biaya Volume Laba. 

(3) Mas’ud Machfoeds (1989, 271) menyebutkan bahwa salah satu alat bantu perencanaan 

laba jangka pendek adalah analisis biaya, kuantitas dan laba (cost, profit, volume 

analisis ). Analisis biaya, kuantitas dan laba merupakan analisis terhadap hubungan 

ketiga elemen penting tersebut. Dasar dari analisis hubungan Biaya volume laba 

adalah persamaan Laba = Pendapatan – Biaya. Jika kita menggabungkan total 

pendapatan dan total biaya maka seluruh laporan laba rugi dapat digabungkan 

sebagai persamaan linear sederhana (Shane Mariarity, Carl P.Alen;1991) 

PQ – VQ – FC = NI ................................................... (2.1) 

Keterangan : NI = Net Income ( pendapatan bersih ) 

P = Price ( harga jual ) 

Q = Quantity ( kuantitas penjualan ) 

V = Average Variable cost ( biaya variabel ratarata) 

FC = Fixed cost ( biaya tetap ) 

2.2.1. Kegunaan dan Keterbatasan Analisis Hubungan Biaya, Volume, Laba 

Ada banyak kegunaan analisis hubungan biaya, volume, laba yang dapat dimanfaatkan 

oleh manajemen. Beberapa diantaranya yang cukup penting (Matz dan Usry, 1988): 

(1) Membantu pengendalian melalui anggaran 

Membantu menunjukan perubahan apabila ada, yang diperlukan untuk menjadikan beban 

selaras dengan pendapatan. 

(2) Meningkatkan dan menyeimbangkan penjualan 

Berlaku sebagai sinyal peringatan untuk menggugah manajemen terhadap kemungkinan 

kesulitan dalam program penjualan. Jika penjualan secara relatif tidak cukup tinggi 

dibandingkan dengan biayanya seperti yang semestinya, kenyataan ini akan 

diperlihatkan. Dengan demikian mungkin akan tersedia cukup waktu untuk mengevaluasi 

kembali : 

a. Tehnik penjualan 

b. Latihan staf penjualan 

c. Lini produk yang dijual dalam kaitannya dengan pelanggan 

(3) Menganalisis dampak perubahan volume penjualan 
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Memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan khusus seperti : 

a. Berapa banyak volume penjualan saat ini bisa berkurang sebelum perusahaan 

menderita rugi? 

b. Berapa kenaikan laba jika ada kenaikan volume ? 

(4) Menganalisis harga jual dampak perubahan biaya.  

Menunjukan pengaruh yang mungkin terjadi atas laba akibat perubahan harga jual 

yang disertai oleh perubahan lainnya. Sebagai contoh : 

a. Perubahan apa yang dapat diharapkan adlam laba jika terjadi perubahan harga, 

dengan asumsi semua faktor lainnya tetap konstan ? 

b. Jika harga barang dikurangi, apa kombinasi perubahan volume dan biaya yang 

paling praktis untuk diperkirakan dan apa pengaruh bersih kombinasi perubahan 

tersebut terhadap laba ? 

c. Demikian pula, jika harga naik, apa kombinasi perubahan dan apa pengaruhnya 

terhadap laba yang layak untuk diharapkan. 

(5) Merundingkan tingkat upah 

Membantu manajemen karena : 

a. Menunjukan dengan cepat kemungkinan pengaruh perubahan usulan upah 

terhadap laba (dianggap tidak ada perubahan efisiensi karyawan ) 

b. Memberikan bantuan dalam menentukan kemungkinan penghematan dan 

efisiensi yang dapat melindungi posisi laba perusahan. 

(6) Menganalisis bauran produk atau komposisi penjualan. Memungkinkan dilakukannya 

pemeriksaan atas bauran produk. Analisis impas dan biaya volume laba untuk bauran 

penjualan yang berbeda dan untuk setiap jalur produk merupakan bantuan yang 

berharga dalam menentukan produk mana yang harus ditingkatkan dan produk mana 

yang mungkin harus dihilangkan. 

(7) Menilai keputusan kapitalisasi atau ekspansi lanjutan. Memberikan sarana guna 

menilai terlebih dahulu usulan belanja barang modal yang dapat mengubah struktur 

biaya perusahaan. 

(8) Menganalisis margin pengaman. Berperan sebagai cadangan margin pengaman dan 

cara untuk mempengaruhinya melalui perubahan. 

RA. Supriyono dalam bukunya Akuntansi Biaya (1989,331) mengemukakan manfaat 

analisis biaya volume laba sebagai berikut : 

“ Break even dan analisis hubungan biaya volume laba merupakan teknikteknik 

perencanaan laba jangka pendek atau dalam satu periode akuntansi tertentu 

dengan mendasarkan analisisnya pada variabilitas penghasilan penjualan 

maupun biaya terhadap volume kegiatan sehingga teknikteknik tersebut akan 

dapat digunakan dengan baik sebagai alat perencanaan laba dalam jangka 

pendek”. 

RA. Supriyono dalam bukunya yang lain yaitu Akuntansi Manajemen I (1987,152), 

menyebutkan kegunaan lain dari analisis biaya volume laba : 

“Analisis biaya volume laba adalah salah satu faktor kunci dalam berbagai macam 

keputusan manajemen, misalnya : penilaian jenis atau kelompok produk, strategi 

pemasaran, pemanfaatan fasilitas produksinya dan sebagainya. Konsep ini 

berhubungan dengan bagaimana seorang manajer melaksanakan tugasnya. Konsep 

ini mempunyai manfaat besar sehingga berfungsi sebagai alat manajemen yang 
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penting yaitu untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu 

perusahaan”. 

Analisis biaya volume laba juga mempunyai berbagai dasar anggapan. Jika dasar 

anggapan tersebut tidak terpenuhi karena faktorfaktor tertentu telah berubah 

dibandingkan dengan prediksi semula, maka analisis ini perlu disesuaikan dengan 

perubahan faktorfaktor tersebut. Sebagaimana diungkapkan Supriyono (1989) berikut ini : 

(1) Harga jual produk per unit yang dianggarkan tetap konstan pada berbagai tingkatan 

volume penjualan dalam periode yang bersangkutan, apabila anggapan ini tidak 

terpenuhi maka penghasilan penjualan tidak dapat digambarkan dalam garis lurus. 

(2) Semua biaya yang dianggarkan dapat dikelompokan ke dalam elemen biaya tetap dan 

biaya variabel yang mempunyai tingkat variabilitas terhadap produk yang diproduksi 

atau dijual, bukan terhadap dasar kegiatan yang lain. 

(3) Harga dari biaya atau masukan ( misalnya harga bahan baku, upah langsung dan 

lain-lain) yang dianggarkan tetap konstan pada berbagai tingkat kegiatan, sehingga 

biaya dapat digambarkan dalam garis lurus. 

(4) Kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak berubah, misalnya karena adanya ekspansi, 

karena perubahan kapasitas yang dimiliki akan mengubah pola hubungan biaya laba. 

(5) Tingkat efisiensi dari perusahaan tidak berubah, karena program efisiensi yang 

sangat berhasil atau terjadinya pemborosan yang luar biasa akan berpengaruh pada 

pola hubungan biaya volume laba. 

(6) Tingkat dan metode teknologi yang dimiliki perusahaan tak berubah, perubahan 

teknologi juga dapat mengubah pola hubungan biaya volume laba 

(7) Apabila perusahaan menjual beberapa macam produk, maka komposisis produk yang 

dianggarkan pada berbagi tingkatan penjualan tidak berubah, perubahan komposisi 

akan berakibat berubahnya prosentase batas kontribusi. 

Perencanaan laba jangka pendek menggunakan analisis biaya volume laba mempunyai 

keterbatasan sebagaimana dikemukakan oleh oleh Niswanger, Philip E. Fees dan Warren 

(1992, 408). Kendala analisis biaya volume laba tergantung pada keabsahan beberapa 

asumsi. Satu asumsi pokok adalah bahwa tidak terdapat perubahan dalam kuantitas 

persediaan tahun ini. Asumsi lain adalah bahwa analisis dilaksanakan dalam cakupan 

kegiatan yang releven dimana didalamnya semua biaya dapat diklasifikasikan sebagai 

biaya tetap atau veriabel. Asumsi ini menyederhanakan hubungan biaya volume, laba, 

dan karena variasi yang besar dalam asumsiasumsi seringkali tidak biasa dalam praktek, 

analisis, biaya, volume laba digunakan cukup efektif dalam pengambilan keputusan. 

2.3 Analisis anggaran untuk perencanaan. 

Penganggaran adalah merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang sekaligus 

dipakai dasar sistem pengendalian (controlling) keuangan perusahaan untuk periode yang 

akan datang. Didalam penyusunan anggaran ditentukan tujuan keuangan yang akan 

dicapai yang umumnya dinyatakan dengan jumlah laba perusahaan, oleh karena itu 

penganggaran sering disebut dengan perencanaan laba (profit planning). Hasil 

sesungguhnya yang akan dicapai akan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan 

didalam anggaran untuk menentukan tindak koreksi atau perbaikan yang diperlukan atas 

kegiatan yang akan datang. 

Sedangkan pengertian anggaran itu sendiri menurut RA. Supriyono (1999,340) adalah 

suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalm ukuran kuantitatif untuk 

menunjukan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka 

waktu tetentu umumnya satu tahun. 
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M. Munandar (1986) memberikan pengertian anggaran atau budget sebagai suatu rencana 

terinci yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang 

menyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 

tertentu yang akan datang. 

Menurut Mas’ud (1991) anggaran adalah suatu rencana yang terkoordinasi menyeluruh 

dan dinyatakan dalam satuan uang, mengenai kegiatan operasi dan penggunaan 

sumbersumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu diwaktu mendatang. 

Anthony (1989) menyatakan anggaran adalah suatu rencana yang rinci yang dinyatakan 

secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang menunjukan 

sumber daya suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

Dari uraian tersebut diatas, maka nampak bahwa anggaran mempunyai empat unsur 

sebagai berikut : 

(1) Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktifitas atau kegiatan 

yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. 

(2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup kegiatan yang akan 

dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan 

(3) Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit yang 

dipakai sesuai dengan kondisi di Indonesia yaitu rupiah. 

(4) Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukan bahwa anggaran 

berlaku untuk masa yang akan datang. 

2.3.1. Fungsi Anggaran 

Beberapa ahli mengemukakan mengenai fungsi dari anggaran, secara umum anggaran 

merupakan suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh 

perusahaan. 

Banyak perusahaan menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya, karena 

anggaran memiliki beberapa fungsi sebagai berikut ( Mulyadi, 1997 ) : 

(1) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

(2) Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan perusahaan yang 

akan datang. 

(3) Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai 

unit organisasi 

(4) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendali yang memungkinkan manajemen 

menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

(5) Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipaki sebagai pembanding hasil operasi 

sesungguhnya. 

(6) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotifasi manajer dan 

karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai tujuan 

organisasi. 

Fungsi anggaran menurut Handoko (1993), memiliki beberapa fungsi sebagai berikut 

(1) Fungsi perencanaan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah penentuan 

tujuan. 

(2) Fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana 

dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat 

bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. 
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(3) Fungsi komunikasi. Berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan 

berperan serta dalam proses anggaran. 

(4) Faktor motivasi. Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para 

pelaksana didalam melaksanakan Tugastugas atau mencapai tujuan. 

2.3.2. Manfaat Anggaran 

Anggaran secara formal dinyatakan dalam bentuk transaksitransaksi dan sebagai 

kesanggupan setiap manajer untuk mengadakan serta menggunakan sumber ekonomi 

perusahaan dan pencapaian hasilhasil yang diinginkan, anggaran kemudian disusun 

secara terperinci dan diproyeksikan dalam laporan keuangan yang diharapkan (Belkoui, 

1980). Adapun manfaat anggaran menurut Hongren (1990) adalah sebagai berikut. 

a. Secara formal memberikan tanggung jawab kepada pimpinan atas segala 

perencanaannya dan akan memaksa para pimpinan untuk berpikir jauh kedepan. 

b. Penganggaran memberikan harapan pasti yang merupakan kerangka kerja 

terbaik untuk dapat menilai prestasi kerja. 

c. Penganggaran membantu para pimpinan untuk mengkoordinasikan segala 

upayanya, agar sasaran secara keseluruhan sejalan dengan sasaran yang ingin 

dicapai oleh bagiannya. 

Disamping untuk mengontrol pencapaian tujuan perusahaan, anggaran juga memberikan 

manfaat (RA. Supriyono, 1993) sebagai berikut : 

a. Penyusunan anggaran merupakan kekuatan manajemen dalam menyusun 

perencanaan, dimana manajemen melihat kedepan untuk menentukan tujuan 

perusahaan yang dinyatakan didalam ukuran financial. 

b. Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, 

misalnya koordinasi antara kegiatan penjualan dengan kegiatan produksi. 

c. Implementasi anggaran dapat menciptakan alat untuk pengawasan kegiatan 

perusahaan. Penyimpangan antara anggaran dengan realisasi dihitung dan dianalisa 

sehingga manajemen dapat berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) 

d. Pemakaian anggaran mengakibatkan timbulnya suasana yang bersemangat untuk 

memperoleh laba serta timbul kesadaran tentang pentingnya biaya sebelum dana 

disediakan. Tekanan anggaran bukan sematamata menekan biaya tetapi adalah 

memaksimalkan laba dalam jangka panjang dan tambahan biaya akan dibenarkan 

apabila tambahan biaya tersebut diperkirakan dapat meningkatkan laba. 

e. Pemakaian anggaran dapat mendorong dipakainya standar sebagai alat pengukur 

prestasi suatu bagian atau individu didalam organisasi perusahaan. 

f. Pemakaian anggaran dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan 

untuk memilih beberapa alternatif yang mungkin dilaksanakan misalnya : menolak 

atau menerima pesanan khusus. 

Selain mempunyai manfaat anggaran juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan dari 

suatu anggaran yaitu apabila anggaran disusun terlalu kaku maka target yang ditetapkan 

dalam anggaran sulit untuk dicapai sehingga anggaran dirasakan terlalu menekan 

(Argyris, 1952). 

2.3.3. Karakteristik Anggaran 

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran atau batasan dari 

anggaran berikut ini diuraikan mengenai perbedaan karakteristik mengenai anggaran 
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dengan menggunakan prakiraan (forecast). Anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut (Mulyadi, 1997) : 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para 

manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam anggaran 

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari 

penyusunan anggaran 

e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu 

f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan 

selisihnya dianalisis dan dijelaskan 

Anggaran yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut (Mulyadi, 1997) : 

a. Anggaran disusun berdasarkan program 

b. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang 

dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

c. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendali. 

Menurut Jae K Shim (2000), anggaran memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Kemampuan prediksi 

b. Saluran komunikasi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

c. Informasi yang akurat dan tepat waktu 

d. Kesesuaian, bersifat menyeluruh dan kejelasan informasi 

e. Dukungan dalam organisasi dan semua pihak yang terlibat. 

2.3.4. JenisJenis Anggaran 

Dalam suatu perusahaan, paket anggaran yang lengkap terdiri atas beberapa elemen atau 

jenis anggaran. Paket anggaran yang lengkap tersebut dinamakan juga anggaran induk. 

Anggaran Induk (Master Budget) adalah suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam 

anggaran yang terpisah namun saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. 

Anggaran induk terdiri atas tiga bagian penting sebagai berikut (Supriyono, 1991) 

1) Anggaran operasi. Anggaran ini menunjukan rencana operasi atau kegiatan tahun 

yang akan datang. 

2) Anggaran kas. Anggaran ini menunjukan prakiraan sumber dan penggunaan kas 

dalam tahun anggaran. 

3) Anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini menunjukan rencana investasi dalam 

tahun anggaran. 

Manajer harus mempersiapkan anggaran induk, yang tediri dari beberapa sub anggaran 

yang terintegrasi untuk memberikan gambaran mengenai kegiatankegiatan yang telah 

direncanakan. 

Ukuran dan sifat anggaran bervariasi tergantung pada karakteristik departemen 

masingmasing. Jumlah yang dianggarkan dapat berupa jumlah yang realistis, optimistis 

ataupun pesimistis supaya fleksibel. Menurut Jae K Shim (2000) anggaran terbagi sebagai 

berikut : 

1) Anggaran operasi (Operating Budget), digunakan untuk menghitung biaya produk 

yang diproduksi atau jasa yang dihasilkan. 
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2) Anggaran keuangan (Financial Budget), dapat digunakan untuk memeriksa 

kondisi keuangan dari divisi, yaitu dengan memeriksa rasio aktiva terhadap 

kewajiban (assets to liabilities), arus kas, modal kerja, profitabilitas dan statistik 

lainnya yang berhubungan dengan kesehatan keuangan. 

3) Anggaran kas (Cash Budget), digunakan untuk perencanaan dan pengendalian 

terhadap kas 

4) Anggaran pengeluaran modal (Capital Expenditure Budget), berisi proyekproyek 

Penting jangka panjang dan modal yang harus dibeli. 

5) Anggaran suplemental (Suplemental Budget), memberikan pendanaan tambahan 

untuk Item-item yang tidak termasuk dalam anggaran reguler. 

6) Anggaran bracket ( Bracket Budget), merupakan rencana kontijensi dimana biaya 

diprediksi pada jumlah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada angka 

dasarnya. 

7) Anggaran strech (Strech Budget), merupakan anggaran yang optimistis dan 

biasanya digunakan untuk penjualan yang diproyeksikan tinggi pencapaiannya. 

2.3.5. Penyusunan Anggaran 

Anggaran merupakan proyeksi keadaan dari suatu perusahaan, anggaran juga disusun 

agar dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, pemegang 

saham, pimpinan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu susunan anggaran yang 

baik karena dengan susunan anggaran yang baik akan memudahkan pemakai untuk 

membacanya. 

Menurut Blocher (2000), proses penyusunan anggaran bisa dilakukan dengan dua cara 

sebagai berikut: 

1) Dari atas ke bawah (Top down) atau penganggaran otoritatif. Dengan penganggaran 

top down, manajemen puncaklah yang menentukan dan menyusun anggaran secara 

keseluruhan, termasuk untuk operasi level bawah (lower level). Proses ini disebut 

dengan penganggaran otoritatif (authoritatife Budgeting). Tujuan secara keseluruhan 

pada suatu periode anggaran sekaligus menyusun seluruh anggaran operasi (termasuk 

untuk operasi level bawah) untuk mencapai tujuan tersebut. Penganggaran operasi 

seringkali mengurangi komitmen dari para manajer tingkat bawah dan para pekerja 

yang bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran operasi 

tidak megkomunikasikan, tapi memberikan perintah walaupun sebenarnya 

penganggaran ini memberikan pengendalian pengambilan keputusan yang lebih baik 

daripada panganggaran partisipasif. 

2) Dari bawah ke atas (Bottom up) atau penganggaran partisipasif. Berkebalikan dengan 

penganggaran otoritatif atau top down, penganggaran partisipasif merupakan alat 

komunikasi yang baik karena memungkinkan manajemen puncak memahami masalah 

yang dihadapi karyawannya, begitu juga sebaliknya. Sehingga metode ini dapat 

meningkatkan komitmen para karyawan dalam mencapai tujuan anggaran. Meskipun 

demikian, jika tidak dikendalikan dengan baik, anggaran partisipasif dapat mengarah 

kepada target anggaran yang mudah dicapai atau tidak sesuai dengan strategi 

organisasi atau target anggaran. 

Dengan adanya kekurangan dan kelebihan untuk tiaptiap model, membuat kombinasi 

antara keduanya merupakan suatu proses penganggaran yang efektif. 
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2.3.6. Keunggulan Anggaran 

Anggaran dihasilkan serta diperoleh dari proses penyusunan anggaran. Pemakai 

anggaran memberikan beberapa keunggulan pada organisasi atau unit organisasi yang 

memakaianya. Keunggulan anggaran menurut Supriyono (1991) adalah sebagai berikut : 

1) Menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah 

2) Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang dihadapi 

oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk mempelajari dengan 

seksama suatu masalah sebelum diputuskan. 

3) Menyediakan caracara untuk memformalisasi usaha perencanaan. 

4) Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi. 

5) Mengembangkan iklim “sadar laba“ dalam perusahaan, mendorong sikap kesadaran 

terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber 

perusahaan. 

6) Membantu mengkoordinasi dan mengintegrasikan penyusunan rencana operasi 

berbagai bagian yang ada pada organisasi sehingga keputusan akhir dan 

rencanarencana tersebut dapat terintegrasi dan komprehensif. 

7) Memberikan kekompakan pada organisasi untuk meninjau kembali secara sistematis 

terhadap kebijakan dan pedoman dasar yang paling menguntungkan. 

8) Mengkoordinasi, menghubungkan dan membantu mengarahkan investasi dan semua 

usahausaha organisasi ke saluran-saluran yang paling menguntungkan 

9) Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dan membangkitkan semangat bersaing 

yang sehat, menimbulkan perasaan berguna dan menyediakan perangsang untuk 

pelaksanaan yang efektif. 

10) Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar untuk 

mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajer dan sikap eksekutif secara 

individu. 

2.3.7. Keterbatasan Anggaran. 

Meskipun dalam perencanaan laba dan penganggaran mempunyak banyak keuntungan 

serta memiliki kelebihan, anggaran juga mempunyai keterbatasan (Supriyono, 1991) 

sebagai berikut : 

1) Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang 

ketepatannya tergantung pada kemampuan estimator atau proyektor. 

Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat 

dicapai. 

2) Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu, jika 

kondisi dan asumsi yang mendasari berubah maka perencanaan dan anggaran 

harus dikoreksi. 

3) Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen jika hanya semua pihak, terutama 

para manajer, terus bekerja sama secara terkoordinasi dan berusaha mencapai 

tujuan. 

4) Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan 

“judgment” manajemen. 

2.4. Perencanaan. 

Perencanaan berfokus pada masa depan : apa yang harus dicapai dan bagaimana. Pada 

esensinya, fungsi perencanaan termasuk aktivitas manajerial yang menetapkan 

tujuantujuan masa depan dan sarana yang tepat untuk mencapai tujuantujuan tersebut. 
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Hasil dari fungsi perencanaan adalah rencana, suatu dokumen tertulis yang menetapkan 

serangkaian tidakan yang akan diambil perusahaan. 

Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau 

setrategi untuk mencapai tujuan (Chuck Williams, 2001). Langkah pertama dalam 

perencanaan adalah menyusun tujuan. Tujuan atau sasaran (goal) merupakan keadaan 

masa depan yang berusaha direalisasikan oleh perusahaan. Tujuan atau sasaran 

merupakan hal yang penting karena organisasi ada untuk suatu maksud dan sasaran 

mendefinisikan dan menyatakan maksud tersebut. Metode yang dapat dipakai untuk 

mengukur tingkat efektifitas tujuan atau sasaran yaitu dengan menggunakan pedoman 

S.M.A.R.T. Tujuan S.M.A.R.T. adalah spesifik (spesific), dapat diukur (Measurable), dapat 

dicapai (Attainable), realistis (Realistic) dan tepat waktu (Timely). 

Rencana (plan) merupakan sebuah cetak biru bagi pencapaian sasaran (goal) dan 

menentukan alokasi sumber daya yang penting, jadwal, tugas-tugas, dan tindakan-

tindakan lain. Tujuan atau sasaran (goal) menspesifikasikan hasil akhir dimasa depan; 

sedangkan rencana (plan) menspesifikasikan rencana yang ada saat ini. Perencanaan 

(Planning) digunakan untuk menyatukan kedua ide tersebut. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa, perencanaan (planning) merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan 

penentuan tujuan yang harus diraih organisasi dan penetapan tugas-tugas serta alokasi 

sumber daya; proses penentuan sasaran organisasi dan cara meraihnya (Richard L. Daft, 

2002). 

Sedangkan Wolk, Gerber and Porter (1988) memberikan pendapat sebagaimana berikut: 

planning is devided into two cattegories: shortrun and longrun planning. The shortrun 

invoves a year or less and the longrun is concerned with the periods beyond a year. 

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan terbagi menjadi 2 kategori, 

yaitu: perencanaan jangka pendek (objectives) dan perencanaan jangka panjang (goals). 

Perencanaan jangka pendek meliputi jangka waktu satu tahun atau kurang, sedangkan 

perencanaan jangka panjang berhubungan dengan periode yang melebihi satu tahun. 

Perusahaan yang berskala besar biasanya harus menyiapkan kedua jenis perencanaan 

tersebut, baik perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. 

Efektifitas perencanaan ditentukan antara keluaran (output) yang dihasilkan oleh pusat 

pertanggungjawaban, dalam merealisasikan perencanaan, dengantujuan atau sasaran 

jangka pendek (objectives). Semakin besar keluaran (output) yang dikontribusikan 

terhadap tujuan jangka pendek (objectives) perusahaan, maka semakin efektiflah 

perencanaan tersebut. Pengertian efektif dikemukakan oleh Anthony et al (1984:13) 

sebagai berikut :………. By sffectiveness, we mean accomplishment; how well an 

organization units does its job of producing an out put of products or services or the extent to 

which the unit produces intended or expected result. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan atau standar. Jadi efektivitas 

perencanaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Efektivitas Perencanaan = Hasil yang dicapai/Hasil standar 

Dari uraian diatas, perencanaan usaha memiliki kelebihan sekaligus kekurangan 

sebagaimana pendapat Chuck Williams, (2001:144). Perencanaan mempunyai beberapa 

keuntungan utama : pertama, manajer dan karyawan memulai dengan giat ketika 

mengikuti perencanaan, bila dibandingkan tidak ada perencanaan sama sekali. Kedua, 
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perencanaan menumbuhkan ketekunan, yaitu bekerja keras untuk periode yang lama. 

Ketiga, perencanaan mempunyai fungsi pengarahan. 

Rencanarencana mendorong para manajer dan karyawan untuk mengarahkan ketekunan 

usaha mereka menuju kegiatankegiatan yang mendukung pencapaian tujuan mereka dan 

menjauh dari aktifitas-aktifitas yang tidak mendukung. Keempat, perencanaan 

mendorong perkembangan strategis penugasan. Kelima, adanya kerja yang nyata bagi 

perusahaan. 

Adapun perangkap yang bisa timbul dari adanya perencanaan antara lain : pertama, 

bahwa perencanaan dapat menghalangi perubahan dan mencegah atau memperlamabat 

adaptasi yang diperlukan. Kedua, bahwa perencanaan dapat menciptakan suatu 

pengertian yang keliru, hal ini bisa terjadi karena dasar yang dipakai dalam pembuatan 

perencanaan adalah asumsi. Jika asumsi tersebut salah, mungkin perencanaan 

mengalami kegagalan. Ketiga, perencanaan adalah pemisahan (detasemen) dari 

perencana. Secara teoritis, penyusun rencana strategis dan para manajer puncak harus 

memfokuskan pada tujuan utama dan tidak memperhatikan rincian penerapan dalam 

pelaksana. 

Hubungan Perencanaan, Analisis CVP dan Anggaran. 

Menurut Nelson dan Miller (1981) mengenai hubungan perencanaan dengan CVP adalah 

sebagai berikut : CostVolumeProfit analysis in useful in the very early stage of planning. 

Pendapat tersebut mengatakan bahwa analisis CVP sangat berguna pada tahap awal dari 

perencanaan. Berarti analisis CVP disini memiliki hubungan yang erat dengan 

perencanaan. Sejalan dengan pendapat tersebut Dominiak and Loderback (1991) 

mengatakan bahwa: costvolumeprofit (CVP) analysis is method for analizing the 

relationship among volume, cost and profit. Manager use these relationship to plan, budget 

and make decisions. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa analisis CVP 

digunakan oleh manajer untuk perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan. 

Tampak lagi disini bahwa analisis CVP disamping digunakan perencanaan juga dapat 

dimanfaatkan dalam penyususnan anggaran. Sehingga makin terlihat hubungan antara 

perencanaan, analisis CVP dan anggaran. 

Lebih lanjut dikatakan oleh Lyinch and Williamson (1992) bahwa: planning begins with 

the setting of general goals proceeds to the costvolumeprofit analysis of various alternatives, 

and with preparation of a detailed quantitative plan of action the budget. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan dimulai dengan penetapan 

tujuan (goals), yakni dengan menggunakan analisis CVP dan berakhir dengan 

penyusunan perencanaan tidakan yang bersifat kuantitatif atau dikenal dengan istilah 

anggaran. Jadi terlihat bahwa antara perencanaan, analisis CVP dan anggaran 

mempunyai hubungan yang erat. Sedang Mulyadi (1984) memberikan pendapat bahwa 

analisis biaya, volume dan laba menyajikan informasi kepada manajemen untuk 

perencanaan laba yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran. 

Sehingga merupakan alat yang dapat membantu manajemen untuk penyusunan suatu 

perencanaan usaha. 

Simpulan 

Analisis CVP sangat berguna pada tahap awal dari perencanaan. Berarti analisis CVP 

disini memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan. Analisis CVP digunakan oleh 

manajer untuk perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan. Tampak lagi 

disini bahwa analisis CVP disamping digunakan perencanaan juga dapat dimanfaatkan 
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dalam penyusunan anggaran. Perencanaan dimulai dengan penetapan tujuan (goals), 

yakni dengan menggunakan analisis CVP dan berakhir dengan penyusunan perencanaan 

tindakan yang bersifat kuantitatif atau dikenal dengan istilah anggaran. Jadi terlihat 

bahwa antara perencanaan, analisis CVP dan anggaran mempunyai hubungan yang erat. 
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