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PENDAHULUAN 

Negara-negara di dunia mulai mencanangkan adanya globalisasi, yaitu 

upaya untuk mempermudah produk dari perusahaan asing masuk ke pasar 

dalam negeri. Kondisi yang ada menyebabkan negara seakan-akan tidak 

memiliki batasan-batasan geografis lagi, sehingga banyak perusahaan yang 

melakukan pengembangan usaha ke negara lain. Banyak perusahaan yang 

melakukan kegiatan operasional tidak dalam lingkup nasional, tetapi 

lingkup yang lebih luas yaitu internasional. Perluasan bisnis menuju taraf 

internasional membuat adanya tuntutan bagi bidang-bidang yang ada di 

dalam perusahaan untuk melakukan berbagai perubahan untuk penyesuaian, 

apabila akuntansi manajemen sebagai salah satu cabang ilmu akuntansi 

yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis juga 

dituntut untuk melakukan perubahan sebagai penyesuaian. Akuntansi 

manajemen yang tidak mampu berkembang sebagai bentuk penyesuaian 

dengan karakteristik bisnis internasional, lambat laun akan tergeser karena 

dianggap tidak memiliki peranan bagi perusahaan. 

Tuntutan bagi akuntansi manajemen untuk berkembang di era bisnis 

internasional didukung Alimbudiono (2004) yang menyatakan bahwa 

akuntansi manajemen hendaknya turut berkembang dalam rangka mengikuti 

perkembangan bisnis serta mendatangkan kemampuan mempertahankan 

reliabilitasnya. Pada lingkup bisnis internasional akuntansi manajemen 

hendaknya mampu berkembang agar menghasilkan informasi yang tidak 

hanya berkaitan dengan biaya saja, tetapi juga pengembangan informasi 

yang bersifat non keuangan, seperti: kualitas produk, kualitas operasional 

manajemen, efisiensi dan efektivitas operasional dan sebagainya. Peran 

akuntansi manajemen untuk menghasilkan informasi yang berkualitas akan 

memberikan kemampuan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan 

pengambilan keputusan yang terbaik, sehingga mampu membawa
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perusahaan bertahan bahkan unggul dalam persaingan usaha di lingkup 

bisnis internasional. 

Akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional berfungsi 

sebagai pengelola informasi dari pusat pendapatan, biaya, dan laba yang ada 

di perusahaan menyebabkan akuntansi merupakan pusat informasi 

perusahaan. Akuntansi manajemen diharapkan tidak hanya menyajikan 

informasi yang dibutuhkan, tetapi juga mampu memberikan usulan tentang 

strategi yang harus dikembangkan oleh perusahaan agar mampu 

menyelesaikan masalah keuangan dan bisnis. Akuntansi manajemen dalam 

lingkup bisnis internasional harus meningkatkan kemampuan dengan 

memahami aturan bisnis internasional guna menunjang upaya memenuhi 

tuntutan untuk menangani masalah bisnis dan keuangan. Bisnis 

internasional meliputi lingkup antar negara di mana ada aturan yang 

berberbeda-beda. Pemahaman akan aturan yang berbeda-beda akan 

menghasilkan kemampuan untuk melakukan penyesuaian tentang strategi 

yang akan dikembangkan dalam rangka menyelesaikan masalah bisnis dan 

keuangan dan yang lebih penting membuat perusahaan terhindar dari 

pelanggaran aturan-aturan bisnis yang ditetapkan oleh pemerintah pada tiap 

negara.  

Berdasarkan paparan yang dikemukakan, maka timbul ketertarikan 

untuk mengembangkan pembahasan mengenai perkembangan akuntansi 

manajemen dalam bisnis internasional. Hal ini bertujuan agar mampu 

memberikan pemahaman mengenai peran penting perkembangan akuntansi 

manajemen dalam lingkup bisnis internasional dan bentuk perkembangan 

akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional. Hal ini akan 

menyebabkan akuntansi manajemen tetap mampu bertahan dalam 

memberikan peran khususnya sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan 

untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat. 



3 

 

PEMBAHASAN 

Akuntansi Manajemen: Definisi, Tujuan, dan Peran 

Agustina (2005) menyatakan akuntansi manajemen merupakan suatu 

sistem informasi yang berfokus pada upaya penyediaan informasi untuk 

kepentingan setiap unit kerja. Tujuan akuntansi manajemen pada pokoknya 

adalah membantu manajemen dalam pembuatan keputusan manajemen, 

sehingga akuntansi manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang 

menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan pihak 

internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen. Laporan yang 

dihasilkan oleh akuntansi manajemen diharapkan mampu mendatangkan 

manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat dalam rangka 

melakukan manajemen operasional perusahaan. Akuntansi manajemen juga 

memiliki tujuan lain sebagai tujuan sekunder yaitu: 

1. Membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan 

Akuntansi manajemen membantu untuk mengidentifikasi tujuan atau 

sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan, merencanakan alokasi 

sumber daya perusahaan dengan optimal beserta melakukan 

pengukuran sebagai evaluasi untuk dasar perbaikan di masa yang akan 

datang. Akuntansi manajemen sebagai pusat dari informasi perusahaan, 

diharapkan mampu mendatangkan kemampuan untuk melakukan 

perencanaan terutama mengenai strategi operasional yang dilakukan di 

masa mendatang agar mampu mencapai tujuan yang dimiliki. 

2. Melaksanakan fungsi pengendalian manajemen 

Akuntansi manajemen berusaha untuk menentukan karakteristik dari 

prestasi pelaksanaan yang tepat dan signifikan sesuai dengan ukuran 

tujuan dan sasaran perusahaan secara keseluruhan. Semua perencanaan 

yang dilakukan berkaitan dengan pengendalian yang akan dilakukan 

oleh manajemen tingkat puncak yang harus disosialisasikan sampai 
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manajemen tingkat bawah. Akuntansi manajemen sebagai sumber 

informasi memiliki kemampuan untuk merencanakan pengendalian 

manajemen yang dibutuhkan agar operasional perusahaan tetap berada 

pada tujuan yang dimiliki. 

Halim dan Supomo (2001:3) menyatakan akuntansi manajemen adalah 

suatu kegiatan (proses) yang menghasilkan informasi keuangan bagi 

manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan 

fungsi manajemen, yaitu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasi 

perusahaan. Fungsi manajemen yang dimaksud terdiri dari: 

1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan proses terhadap penentuan kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang, 

termasuk di antaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Adanya 

perencanaan akan mendatangkan manfaat untuk menjadi rambu-rambu 

guna memudahkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

pengembangan organisasi, sehingga ada upaya untuk selalu berada 

pada jalan guna mencapai tujuan yang dimiliki. 

2. Koordinasi  

Koordinasi merupakan proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-

masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan terdiri dari berbagai 

bagian sehingga untuk bersama-sama mencapai tujuan yang dimiliki 

koordinasi merupakan hal yang sangat penting. 

3. Pengendalian 

Perusahaan juga memiliki berbagai macam sumber daya manusia 

dengan berbagai perilaku. Hal ini menyebabkan peran pengendalian 

menjadi sangat penting, karena pengendalian adalah proses yang 

menjamin bahwa setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu 
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organisasi akan melaksanakan strategi sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Perubahan lingkungan bisnis membuat perusahaan memiliki tingkat 

persaingan yang ketat karena perubahan tersebut disebabkan jumlah pesaing 

yang makin banyak serta perkembangan teknologi dan globalisasi. Pada 

kondisi tersebut, perusahaan diharapkan berupaya untuk berfokus pada 

tujuan jangka panjang daripada tujuan jangka pendek. Perusahaan dituntut 

untuk mengupayakan berbagai strategi yang dapat memaksimalkan sumber 

daya perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. Akuntansi 

manajemen sebagai bagian yang ada di perusahaan hendaknya berupaya 

untuk mengoptimalkan peran yang dimiliki bagi perusahaan. Akuntansi 

manajemen tidak hanya berperan untuk menghasilkan informasi tentang 

biaya tetapi juga mengembangkan berbagai analisis dalam rangka memilih 

strategi perusahaan yang terbaik guna mencapai tujuan yang diharapkan. 

Hal ini ditegaskan oleh Mulyadi (2001) yang menyatakan kompetensi yang 

dituntut dari akuntansi manajemen saat ini adalah kemampuan untuk 

mengembangkan penentuan strategi bisnis yang harus dipilih oleh 

perusahaan, sehingga dapat unggul dalam persaingan usaha yang dihadapi 

dengan kemampuan menghantarkan perusahaan pada sasaran-sasaran 

strategik yang diharapkan dapat dicapai. Hal ini mampu dilakukan karena 

data dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen memiliki 

kemampuan guna melakukan hal tersebut. 

Anshori (2002) menyatakan untuk saat ini, akuntansi manajemen 

memiliki peran sebagai berikut bagi perusahaan: 

1. Menyediakan informasi untuk penentuan biaya produk 

Akuntansi manajemen memang dibentuk untuk mengelola biaya yang 

terjadi di perusahaan. Akuntansi manajemen diharapkan dapat 

menghasilkan penentuan biaya produk yang tepat untuk menghasilkan 
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penentuan harga pokok produk yang sesuai dengan keadaan pasar guna 

meningkatkan kekuatan bersaing di pasar. Akuntansi manajemen 

memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, sebab memiliki data 

yang mendukung berkaitan dengan penentuan biaya produk. 

2. Menyediakan informasi untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, 

pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan 

Akuntansi manajemen juga tidak hanya berfungsi untuk menyediakan 

informasi biaya, tetapi juga menyediakan informasi lain untuk 

melakukan analisis guna mengembangkan perencanaan, pengendalian, 

pengevaluasian, dan perbaikan yang kontiyu pada perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik di masa mendatang. 

Akuntansi manajemen merupakan pusat dari informasi yang ada di 

perusahaan sehingga ada tuntutan untuk melakukan perencanaan, 

pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan bagi 

perusahaan secara berkelanjutan. 

3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan 

Akuntansi manajemen juga memiliki kemampuan untuk mengelola 

informasi selain informasi keuangan sehingga akuntansi manajemen 

juga dapat berperan untuk menyediakan informasi guna pengambilan 

keputusan terbaik bagi masa depan perusahaan. Kedudukan akuntansi 

manajemen sebagai pusat informasi baik itu keuangan dan non 

keuangan sangat memungkinkan akuntansi manajemen mampu 

menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bahkan usulan-

usulan tentang keputusan yang dapat dilakukan sebagai upaya 

peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang. Hal ini makin 

penting dengan adanya kebutuhan akan informasi yang dapat 

diandalkan, relevan serta tepat waktu saat menghadapi persaingan 

bisnis yang makin ketat. 
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Sejarah Perkembangan Akuntansi Manajemen 

Supriyati (2001) menyatakan akuntansi manajemen merupakan 

kegiatan yang relatif lebih baru dibandingkan akuntansi keuangan yang 

sudah ada sejak zaman Pacioli di abad-15. Akuntansi manajemen semakin 

berkembang dengan adanya revolusi industri yang terjadi di Inggris. 

Revolusi industri menyebabkan adanya perkembangan dalam dunia usaha di 

mana tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin sehingga 

industri memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dengan lebih 

cepat dan kualitas yang baik. Akibatnya perusahaan berada dalam tingkat 

persaingan bisnis yang ketat dan hanya perusahaan yang mampu melakukan 

pengelolaan terhadap biaya yang akan dapat bertahan serta memenangkan 

persaingan. Dalam kondisi yang demikian, akuntansi manajemen semakin 

berkembang. Akuntansi manajemen mulai mencari bentuk-bentuk yang 

sesuai dengan kebutuhan terutama pengelolaan biaya yang penting bagi 

perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Kondisi 

perkembangan akuntansi manajemen tidak hanya berhenti pada satu titik 

saja tetapi akuntansi manajemen tetap bersifat dinamis sesuai dengan 

perubahan lingkungan yang dihadapi sesuai dengan fase-fase yang dilewati.  

Djaddang, Sukardi, Trisnaningsih, dan Salomi (2000) menyatakan 

setelah fase dari revolusi industri, perkembangan akuntansi manajemen 

sejalan dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick 

Taylor. Pada tahapan ini, dikembangkan teknik-teknik akuntansi 

manajemen yang baru berkaitan dengan anggaran, tingkat pengembalian 

investasi, dan hal-hal yang lain. Pada akhir abad 20, di mana lingkungan 

berada pada tingkat ketidakpastian yang tinggi juga memberikan tuntutan 

terhadap perkembangan dan bentuk akuntansi manajemen yang baru. 

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi menuntut adanya 

adopsi teknologi informasi dalam kegiatan akuntansi manajemen, sehingga 



8 

 

akuntansi manajemen memiliki kemampuan untuk melakukan minimalisasi 

terhadap ketidakpastian yang tinggi.  

Beberapa hasil yang diperoleh dari pengembangan akuntansi 

manajemen untuk bisnis pada abad 21 adalah munculnya teori-teori baru, 

yang diharapkan mendatangkan manfaat untuk membantu menyelesaikan 

masalah-masalah dalam operasional perusahaan. Basuki (2001) menyatakan 

memaparkan teori-teori baru tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Activity based management 

Activity based management memberikan informasi bagi manajemen 

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengarahkan perusahaan 

pada penciptaan efektivitas biaya. Activity based management 

diharapkan dapat menciptakan cost leadership dengan penyediaan 

biaya yang lebih rendah, karena mampu mengidentifikasi tiap aktivitas 

yang dilakukan dalam kegiatan manajemen. Hal ini menimbulkan 

kemampuan dalam menganalisis biaya dan manfaat dari tiap aktivitas 

manajemen. Kondisi yang ada menyebabkan ada kemampuan untuk 

menghilangkan aktivitas yang tidak menguntungkan, sebab biaya lebih 

besar dari manfaat dengan mengganti menjadi aktivitas yang 

menguntungkan guna menciptakan efektivitas biaya sebagai modal 

menciptakan cost leadership. 

Mahidhar (2002) menyatakan bahwa activity based management 

mampu mendatangkan manfaat bagi Toyota untuk menciptakan kinerja 

manajemen yang efektif dan efisien, sehingga mendatangkan 

keunggulan bagi Toyota. Penerapan activity based management 

mendatangkan manfaat untuk mengurangi biaya operasional antara 5% 

sampai dengan 10%. Hal ini berpengaruh terhadap adanya tingkat 

peningkatan keuntungan antara 5% sampai dengan 10%. 
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2. Balance scorecard 

Balance scorecard merupakan alat ukur kinerja perusahaan secara 

keuangan dan non keuangan sebagai pemenuhan terhadap perubahan 

lingkungan. Kinerja saat ini diukur bukan dari sudut keuangan saja 

tetapi juga dari non keuangan, dengan adanya perspektif yang ada pada 

balance scorecard yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, 

serta pertumbuhan dan pembelajaran diharapkan kebutuhan 

pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi dapat terpenuhi. Pengukuran 

kinerja menjadi lebih komprehensif dan pada akhirnya menyebabkan 

ada kemampuan untuk melakukan evaluasi yang lebih tepat berkaitan 

dengan kinerya yang telah dicapai. Kondisi yang ada mendatangkan 

kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat guna melakukan 

perbaikan kinrja. 

Bodegraven (2006) memberikan contoh manfaat penerapan balance 

scorecard pada Toyota. Kemampuan untuk mendapatkan alat ukur 

kinerja yang komprehensif mendatangkan kemampuan menghasilkan 

berbagai keputusan yang berguna untuk membawa keunggulan 

bersaing bagi Toyota terlebih dalam persaingan bisnis internasional. 

Teori-teori baru tersebut makin berkembang dengan keberadaan just in 

time (JIT), seperti yang diterapkan oleh perusahaan mobil Toyota. Teori JIT 

muncul sebagai upaya untuk meminimalisasi tingkat persediaan baik itu 

bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi (Basuki, 2001). 

Adanya penerapan JIT diharapkan mampu menghindari pemborosan dan 

akhirnya membuat Toyota mampu menjadi unggul dalam persaingan usaha. 

JIT akhirnya menjadi teori baru dalam akuntansi manajemen khususnya 

pengelolaan persediaan sehingga menggantikan teori akuntansi manajemen 

tradisional seperti: economic order quantity (EOQ), reorder point (ROP), 

dan safety stock.  
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Tuntutan terhadap Akuntansi Manajemen di Era Bisnis Internasional 

Pada abad 21 ada pencanangan untuk melakukan globalisasi yaitu 

mempermudah produk dari perusahaan luar negeri untuk masuk ke pasar 

domestik suatu negara. Kondisi yang ada mengubah bentuk perusahaan 

menjadi multinasional. Darmadji (2001) mempertegas hal tersebut dengan 

pernyataan bahwa perusahaan multinasional adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan usaha melampaui batas suatu negara. Perusahaan 

menjadi multinasional karena ada keinginan utama untuk memperluas pasar 

dan memperkuat posisi persaingan. 

Alimbudiono (2004) menyatakan berkaitan dengan lingkup usaha 

perusahaan menjadi multinasional, maka akuntansi manajemen harus 

melakukan penyesuaian, karena ada hubungan sebab akibat antara akuntansi 

manajemen dengan kondisi perubahan lingkungan. Akuntansi manajemen 

dituntut memiliki kemampuan dalam mengikuti perkembangan dan 

mempertahankan kemampuan untuk menyediakan informasi yang 

berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan. Faktor lingkungan yang 

berpengaruh pada perkembangan akuntansi manajemen pada dasarnya dapat 

dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: 

1. Faktor ekonomi  

Faktor ini meliputi: tingkat persaingan, kelemahan sistem saat ini, 

sistem teknologi informasi, dan sumber daya yang dimiliki. Faktor 

ekonomi tampaknya merupakan faktor eksternal perusahaan yang 

mendatangkan pengaruh terhadap perkembangan perusahaan di masa 

mendatang. Kemampuan untuk melakukan pemahaman terhadap hal-

hal yang menjadi pendorong perubahan dalam faktor ekonomi akan 

mendatangkan manfaat bagi akuntansi manajemen untuk melakukan 

penyesuaian sebagai bentuk perkembangan agar tidak kehilangan peran 

yang dimiliki. 
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2. Faktor institusional  

Faktor ini meliputi: praktik yang dilakukan oleh organisasi lain, 

penggunaan konsultan, rutinisasi, legitimasi, dan budaya organisasi. 

Faktor insitusional adalah faktor internal yang berpengaruh terhadap 

masa depan perusahaan. Akuntansi manajemen hendaknya juga 

melakukan pemahaman terhadap faktor institusional agar mampu 

meningkatkan peran yang dimiliki dalam rangka menyajikan berbagai 

informasi dan usulan tentang hal penting yang harus dilakukan untuk 

peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang. 

3. Faktor individu  

Faktor ini meliputi: karakteristik personal, latar belakang, pengalaman 

dengan perubahan sebelumnya, dan keterlibatan individu. Faktor 

individu juga merupakan bagian dari internal perusahaan. 

Perkembangan akuntansi manajemen hendaknya memperhatikan faktor 

individu berkaitan dengan penyesuaian perkembangan akuntansi 

manajemen dengan sifat dan perilaku yang dimiliki oleh individu. Hal 

ini menghindari adanya pertentangan terhadap hasil perkembangan 

akuntansi manajemen. Bila perkembangan akuntansi manajemen 

mampu menyesuaikan diri dengan sifat dan perilaku maka ada 

dukungan terhadap perkembangan sebab mampu diterima, namun bila 

tidak akan terjadi hal yang sebaliknya. 

Penyesuaian yang dilakukan oleh akuntansi manajemen karena lingkup 

usaha menjadi perusahaan multinasional, membuat akuntansi manajemen 

dituntut untuk tidak sekedar memiliki kemampuan dalam mengelola 

informasi biaya serta hanya menyediakan informasi guna pengambilan 

keputusan tanpa memberikan masukan tentang upaya untuk pengembangan 

perusahaan. Akuntansi manajemen dituntut untuk berperan menyediakan 

informasi yang lebih luas dalam persaingan dalam bisnis internasional 
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(Alimbudiono, 2004). Akuntansi manajemen hendaknya berubah dalam 

rangka mengikuti perkembangan bisnis serta mendatangkan kemampuan 

dalam mempertahankan reliabilitasnya. Informasi yang dihasilkan oleh 

akuntansi manajemen tidak hanya informasi-informasi yang berkaitan 

dengan biaya saja tetapi juga pengembangan informasi yang bersifat non 

keuangan, seperti: kualitas produk, kualitas operasional manajemen, 

efisiensi dan efektivitas operasional dan sebagainya, sehingga mampu 

menghasilkan informasi yang lebih luas sebagai dasar pengambilan 

keputusan terbaik. Hal ini mendatangkan kemampuan untuk membawa 

perusahaan bertahan dan unggul dalam persaingan usaha yang makin ketat 

pada lingkup bisnis internasional. 

Hansen dan Mowen (2005:176) menyatakan perusahaan yang 

melakukan bisnis dengan lingkup internasional membutuhkan akuntan 

manajemen yang memenuhi peranan untuk menangani masalah bisnis dan 

keuangan. Akuntan manajemen memiliki tugas untuk menyediakan 

informasi yang relevan, sedangkan pada bisnis yang memenuhi skala 

internasional perubahan terjadi dengan begitu cepat sehingga ada tuntutan 

bagi akuntan manajemen untuk terus melakukan perubahan dan peningkatan 

kemampuan yang dimiliki. Akuntan manajemen yang terus melakukan 

perubahan sebagai penyesuaian perubahan lingkungan bisnis dan 

meningkatkan kemampuan akan mampu menyediakan informasi yang 

berkualitas serta memenuhi harapan untuk ikut serta memberikan masukan 

tentang strategi yang harus dikembangkan dalam menangani masalah bisnis 

dan keuangan. Akuntan manajemen harus memperkaya kemampuan 

pemahaman terhadap model bisnis internasional, guna mendukung upaya 

pemenuhan terhadap tuntutan peran yang diharapkan.  

Hansen dan Mowen (2005:176) memberikan contoh mengenai upaya 

yang harus dilakukan akuntan manajemen di Amerika Serikat dalam 
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lingkup bisnis internasional. Para akuntan manajemen di Amerika Serikat 

sudah terbiasa dengan bisnis yang berdasar pada paham liberalisme, namun 

adanya perkembangan lingkungan bisnis sampai pada lingkup internasional 

membuat para akuntan manajemen yang ada di Amerika Serikat harus 

memahami tradisi bisnis dengan negara lain. Akuntan manajemen harus 

melakukan pembelajaran untuk penyesuaian mengenai hal-hal yang harus 

dilakukan berkaitan dengan aturan hukum, perpajakan, budaya bisnis, dan 

lain-lain guna mampu memberikan peran berkaitan dengan informasi serta 

usulan strategi yang harus dilakukan perusahaan agar bertahan dan unggul 

dalam persaingan. 

 

Masalah Mendasar dan Upaya Penyelesaian pada Perkembangan 

Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis Internasional 

Perkembangan akuntansi manajemen dituntut sebagai penyesuaian 

terhadap keberadaan bisnis internasional. Untuk dapat berkembang dengan 

baik, akuntansi manajemen hendaknya mengenali masalah mendasar yang 

dihadapi, berkaitan dengan peran yang dimiliki. Hal ini akan mendatangkan 

keputusan tentang berbagai hal yang harus dilakukan agar masalah 

mendasar yang dihadapi dapat diatasi sebagai wujud dari perkembangan 

akuntansi manajemen. 

Darmadji (2001) menyatakan bahwa ada beberapa masalah mendasar 

yang harus dipahami untuk dasar pengembangan akuntansi manajemen 

dalam lingkungan bisnis internasional, yaitu: 

1. Nilai tukar mata uang asing 

Pada bisnis internasional transaksi yang dilakukan tidak hanya antar 

kota dalam satu negara, akan tetapi juga antar negara. Hal ini 

mengakibatkan adanya perhatian terhadap nilai mata uang asing. 

Lingkungan bisnis internasional mendatangkan tuntutan bagi akuntansi 
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manajemen untuk berkembang dengan tidak hanya mempertimbangkan 

keputusan biaya maupun kegiatan operasional lainnya berdasarkan 

mata uang negara sendiri tetapi juga memperhatikan mata uang dari 

negara asing tempat lawan transaksi. Ada dua hal yang memungkinkan 

akibat transaksi dalam lingkungan bisnis internasional berkaitan dengan 

nilai tukar mata uang asing, yaitu keuntungan dan kerugian atas 

konversi mata uang asing. 

Kerugian karena nilai tukar mata uang asing merupakan kemungkinan 

yang harus dihindari dan sudah menjadi risiko bagi perusahaan yang 

melakukan bisnis dalam lingkup internasional. Akuntansi manajemen 

tampaknya harus melakukan pemahaman terhadap kebijakan 

perekonomian negara atau ekonomi makro. Kemampuan untuk 

memahami kondisi ekonomi makro diharapkan mampu mendatangkan 

dukungan bagi akuntansi manajemen untuk melakukan berbagai 

analisis bisnis yang pada akhirnya mendatangkan peran untuk 

menghindari kerugian akibat pertukaran mata uang asing. Akuntansi 

manajemen tampaknya harus berkembang lebih luas lagi dalam 

menjalankan peran yang dimiliki. Akuntansi manajemen bukan hanya 

sebagai penyaji informasi tentang biaya saja melainkan juga hal-hal 

yang harus dipertimbangkan dan dilakukan guna menjalankan operasi 

bisnis yang baik. Pada perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis 

dalam lingkungan internasional, tampaknya akuntansi manajemen 

harus berkembang dengan berbekal pada pengetahuan tentang ekonomi 

makro. 

2. Adanya sistem desentralisasi 

Perusahaan yang menjalankan bisnis dalam lingkungan internasional 

umumnya adalah perusahaan yang berkembang besar. Perusahaan 

tersebut mampu memiliki kegiatan usaha di beberapa negara yang 
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berbeda. Hal ini mendatangkan kebutuhan terhadap adanya 

pengembangan sistem desentralisasi, yaitu upaya untuk melimpahkan 

wewenang dalam pengambilan keputusan pada pihak bawahan. 

Harapan dengan adanya desentralisasi ada keputusan yang lebih cepat 

dari para bawahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, 

terlebih pada perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di lingkup 

internasional. Bila keputusan menunggu pimpinan akan menjadi lama 

terlebih apabila perusahaan menjalankan bisnis dalam lingkup 

internasional.  

Desentralisasi pada perusahaan yang menjalankan lingkup bisnis 

internasional akan mendatangkan keuntungan berkaitan dengan kualitas 

informasi. Adanya pelimpahan keputusan kepada bawahan akan 

membuat ada keputusan yang seharusnya lebih baik sebab bawahan 

adalah pihak yang memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi 

realita. Pada perusahaan yang menjalankan bisnis dengan lingkup 

internasional desentralisasi ini akan menjadi penting berkaitan dengan 

faktor-faktor budaya, birokrasi negara setempat, dan sebagainya. 

Akuntansi manajemen tampaknya tidak boleh langsung mengambil 

usulan maupun keputusan pada permasalahan yang dihadapi 

perusahaan yang menjalakan bisnis dalam lingkungan internasional. 

Akuntansi manajemen hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor 

berkaitan dengan budaya, birokrasi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan 

dengan negara tempat perusahaan memiliki kegiatan operasional. 

3. Kebutuhan terhadap penilaian kinerja 

Pada lingkungan bisnis internasional, tentu saja persaingan usaha yang 

dihadapi oleh perusahaan sangat ketat. Hal ini disebabkan jumlah 

perusahaan yang menjadi pesaing menjadi lebih banyak, di mana 

persusahaan pesaing bukan hanya berasal dari dalam tetapi juga luar 
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negeri. Persaingan usaha yang ketat mendatangkan tuntutan bagi 

perusahaan untuk memiliki kinerja yang baik sebagai modal unggul 

dalam persaingan. Kinerja yang baik memberikan gambaran bahwa 

perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing, 

sehingga mampu bertahan bahkan berkembang terhadap bisnis yang 

dioperasionalkan. 

Kepentingan akan kinerja menyebabkan penilaian kinerja merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan harus dilakukan. Kemampuan 

untuk melakukan penilaian kinerja akan mendatangkan manfaat bagi 

perbaikan kinerja masa mendatang. Penilaian kinerja akan memberikan 

informasi mengenai hal-hal yang baik bagi perusahaan sehingga harus 

dipertahankan dan hal-hal yang kurang baik bagi perusahaan sehingga 

harus dilakukan perbaikan. Kemampuan untuk mempertahankan hal-

hal yang baik dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang kurang 

baik, akan mendatangkan manfaat bagi peningkatan kinerja perusahaan 

di masa mendatang sebagai modal mencapai keunggulan bersaing. 

Akuntansi manajemen hendaknya mengembangkan berbagai hal yang 

berguna dalam pengukuran kinerja perusahaan yang menjalankan bisnis 

pada lingkungan internasional. Akuntansi manajemen membutuhkan 

pengukuran kinerja secara menyeluruh dan membutuhkan informasi 

tentang pengukuran kinerja secara bagian tiap bagian. Hal ini berguna 

untuk mendatangkan tinjauan terhadap adanya bagian tertentu pada tiap 

cabang yang memiliki kinerja kurang baik, serta mengurangi 

kemampuan untuk menciptakan kinerja yang maksimal secara 

keseluruhan. 

Akuntansi manajemen harus mampu melakukan pengembangan tentang 

cara pengukuran kinerja pada tiap bagian atau cabang yang ada dalam 

perusahaan. Akuntansi manajemen juga dituntut untuk melakukan 
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pengukuran kinerja yang mampu mendatangkan informasi tranparan 

tentang kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Sistem pengukuran 

kinerja dengan balance scorecard tampaknya dapat digunakan oleh 

akuntansi manajemen sebagai upaya mendapatkan informasi kinerja 

perusahaan secara menyeluruh baik itu dalam perspektif keuangan dan 

non keuangan. Kemampuan akuntansi manajemen melakukan 

pengukuran kinerja sesuai dengan kebutuhan diharapkan mendatangkan 

manfaat bagi pengambilan keputusan terbaik guna meningkatkan 

kinerja masa menatang sebagai modal bersaing di lingkungan bisnis 

internasional. 

4. Harga transfer 

Pada perusahaan yang menjalankan bisnis dalam lingkup internasional, 

ada mekanisme harga transfer yaitu upaya untuk memindahkan produk 

sehingga ada transfer harga dari satu cabang ke cabang lain. Cabang 

yang melakukan pemindahan produk harus menetapkan harga jual 

sedangkan cabang yang menerima produk akan dibebankan harga beli. 

Kondisi yang ada tentu saja akan berpengaruh terhadap pengukuran 

kinerja. 

Harga transfer yang ditetapkan hendaknya tidak merugikan cabang 

yang berfungsi sebagai penjual maupun pembeli. Harga transfer yang 

merugikan salah satu pihak akan menyebabkan hasil pengukuran 

kinerja dari pihak tersebut menjadi tidak baik. Harga transfer yang 

merugikan salah satu pihak apabila ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu 

rendah dari harga pasar. Bila harga transfer lebih tinggi dari harga pasar 

maka cabang yang membeli akan rugi karena lebih baik membeli dari 

luar perusahaan. Bila harga transfer lebih rendah dari harga pasar maka 

cabang yang menjual akan rugi karena lebih baik menjual ke luar 

perusahaan. Akuntansi manajemen hendaknya menetapkan kebijakan 
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yang terbaik tentang harga transfer sehingga mampu mendatangkan 

keuntungan bagi kedua pihak. 

Akuntansi manajemen dalam lingkup bisnis internasional juga dituntut 

untuk memahami masalah perbedaan birokrasi serta perpajakan. Hal ini 

berkaitan dengan keputusan pengembangan perusahaan di negara yang 

bersangkutan. Akuntansi manajemen tampaknya tidak hanya dituntut untuk 

menyajikan informasi yang hanya berada pada lingkup internal perusahaan 

namun juga berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lain 

tetapi memberikan pengaruh dalam lingkungan bisnis internasional. 

Perkembangan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis 

internasional juga mendapatkan kendala berupa masalah ketidakpastian 

lingkungan bisnis yang tinggi pada bisnis internasional. Globalisasi dan 

perkembangan teknologi informasi sebagai cerminan dari bisnis 

internasional mendatangkan tuntutan bagi pelaku bisnis untuk mengambil 

tindakan dengan cepat agar tidak kalah bersaing. Kondisi yang ada 

mendatangkan keputusan untuk saling merespon antara pelaku bisnis yang 

satu dengan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam lingkungan 

bisnis makin tinggi, di mana hal-hal yang terjadi untuk masa mendatang 

sulit untuk diprediksi. Hal tersebut menjadi hambatan bagi akuntansi 

manajemen untuk menghasilkan informasi yang berguna sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Kriteria tepat waktu dalam informasi yang 

berkualitas menjadi sulit untuk dipenuhi. Berdasarkan kondisi yang ada, 

maka bidang akuntansi manajemen hendaknya mampu berkembang dengan 

melakukan berbagai penyesuaian agar dapat mengatasi tantangan yang 

dimiliki, sehingga tetap mampu mempertahankan peran untuk menghasilkan 

informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan 

yang menjalankan bisnis dalam lingkup internasional. 
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Akuntansi manajemen diharapkan tidak memiliki perkembangan yang 

bersifat stagnan atau berhenti pada satu titik saja. Perusahaan yang berada 

dalam lingkungan bisnis internasional akan memiliki berbagai perubahan 

seiring dengan ketatnya persaingan yang dihadapi. Kondisi yang ada akan 

mendatangkan kebutuhan terhadap perkembangan-perkembangan yang baru 

termasuk bagi akuntansi manajemen agar tidak kehilangan peran yang 

dimiliki. Akuntansi manajemen pada masa mendatang sangat dimungkinkan 

memiliki lingkup yang lebih luas atau berkembang dengan melakukan 

upaya penyajian informasi untuk dasar pengambilan keputusan. Akuntansi 

manajemen sangat memungkinkan untuk dituntut memiliki perkembangan 

dalam masalah budaya kerja dan komunikasi yang efektif berkaitan dengan 

penyajian informasi dalam lingkup bisnis internasional. Hal ini disebabkan 

oleh kebutuhan dalam lingkungan bisnis internasional yang awalnya tidak 

perlu dilakukan oleh akuntansi manajemen. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut ini: 

1. Perkembangan lingkungan bisnis mendatangkan tuntutan bagi 

akuntan manajemen untuk melakukan penyesuaian agar tidak 

kehilangan peran yang dimiliki, terutama untuk memberikan 

informasi penting sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberadaan 

perkembangan lingkup bisnis sampai internasional menuntut adanya 

pembaharuan bagi akuntan manajemen agar melakukan peningkatkan 

keahlian yang dimiliki, termasuk hal-hal yang tidak secara langsung 

berkaitan dengan bidang akuntansi manajemen seperti: budaya 

negara, aturan hukum bisnis internasional, dan sebagainya. 
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2. Keberadaan lingkungan bisnis internasional juga mendatangkan 

perkembangan bagi akuntansi manajemen. Teori-teori akuntansi 

manajemen yang lama seperti: alokasi biaya tradisional, economic 

order quantity, reorder point, dan safety stock sudah tidak dapat 

digunakan lagi dan digantikan oleh teori-teori yang baru seperti: 

activity based management, balance scorecard, dan just in time. 

3. Akuntan manajemen dengan peningkatan kemampuan yang dimiliki 

akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berkaitan 

dengan lingkup bisnis internasional, antara lain: kebutuhan akan 

sistem desentralisasi, penilaian kinerja yang baik, serta sistem harga 

transfer. 
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