
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri otomotif di Indonesia belakangan ini sangat 

berkembang pesat. Hal ini dapat dirasakan dengan jumlah volume kendaraan 

dijalanan yang semakin padat oleh kendaraan. Pada jaman yang semakin maju ini, 

setiap manusia membutuhkan alat transportasi yang dapat menghubungkan 

mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalankan aktifitasnya 

setiap hari. 

Salah satu kendaraan yang menjadi andalan bagi masyarakat dan sangat 

diminati adalah kendaraan sepeda motor, karena harganya yang terjangkau dan 

mudah untuk dibeli. Pesatnya pertumbuhan kendaraan sepeda motor di Indonesia 

menandakan juga akan kebutuhan dan permintaan pasar yang tinggi akan 

kendaraan bermotor roda dua tersebut.  

Semakin meningkatnya penjualan sepeda motor dan semakin gencar daya 

saing perusahaan dealer-dealer lainnya, maka setiap perusahaan harus mampu 

merancang strategi perencanaan penjualan yang baik agar usaha dapat berjalan 

dengan lancar dan juga mampu menciptakan pengendalian manajemen agar tujuan 

perusahaan tercapai. Dalam merancang strategi perencanaan perusahaan 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban guna mengantisipasi kemungkinan 

yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan.  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang 

mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan perusahaan yang 

mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban dengan 

menetapkan pendapatan dan biaya tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban 

sebenarnya timbul akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana 

mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis. (Viyanti dan Se 

Tin:2010) 
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Pusat tanggung jawab dapat diartikan sebagai setiap unit kerja dalam 

organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas 

kegiatan-kegiatan dalam unit kerjanya. Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya 

dibentuk untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Sasaran umum organisasi 

biasanya diputuskan dalam suatu proses perencanaan strategis yang dalam hal ini 

diasumsikan telah ditetapkan sebelum awal proses pengendalian manajemen 

dimulai. (Thomas:2013) 

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya harus 

menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini akan 

menimbulkan adanya tanggungjawab. Dengan wewenang dan tanggungjawab 

tersebut akan memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi. 

Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh perusahaan dan badan usaha 

lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas 

usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas 

tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan efisien. Akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat pengendali dalam kegiatan penjualan, agar hasil 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan. (Viyanti dan Se Tin:2010) 

Pada tahun 2013 merupakan tahun pulihnya kembali penjualan kendaraan 

bermotor setelah pada tahun 2012 mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan 

data penjualan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penurunan 

penjualan sepeda motor nasional 2012 turun 11,2 persen dibandingkan tahun 

sebelumnya 8.034 juta unit menjadi 7.141 juta unit. Menurut AISI, penurunan 

penjualan sepeda motor domestik di bulan April kemungkinan disebabkan oleh 

penetapan besar uang muka minimum untuk setiap pembelian kendaraan bermotor 

dan rumah yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Maret 2012 lalu. 

“Penurunan pada tahun ini diperkirakan lebih besar lagi karena krisis global. 

Harga komoditas ekspor Indonesia ikut turun. Daya beli masyarakat-khususnya di 

luar Pulau Jawa-melemah lemah,” komentar Johannes Loman, wakil ketua AISI.  

Penurunan penjualan sepeda bermotor nasional tersebut berpengaruh 

terhadap penjualan motor di dealer-dealer termasuk di PT. Jayamandiri 

Gemasejati (JG Motor Group). JG Motor adalah dealer resmi Yamaha dengan 
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badan hukum PT Jayamandiri Gemasejati. Bergerak di bidang penjualan retail 

kendaraan otomotif khususnya motor dengan merk Yamaha. Didirikan pada 

tanggal 29 Oktober 1994, secara operasional menjalankan bisnis retail otomotif 

Yamaha pada bulan September 2001 dengan menggunakan nama JG Motor 

Group. Nama JG itu sendiri berasal dari penyingkatan nama Jayamandiri 

Gemasejati. Hingga tahun 2015 JG Motor Group telah memiliki 30 cabang 

dengan status 3S (Sales, Service & Spareparts) yang tersebar di wilayah DKI dan 

Jawa Barat. Berikut adalah laporan rencana target penjualan dan realisasi 

penjualan sepeda motor PT. Jayamandiri Gemasejati tahun 2010-2014  

Tabel 1.1 

Rencana Target Penjualan dan Realisasi Penjualan Sepeda Motor  

PT. Jayamandiri Gemasejati tahun 2010-2014 

 

Tahun Target 

(Unit) 

Realisasi 

(Unit) 

Pencapaian 

(%) 

Kenaikan/Penurunan 

Penjualan (%) 

2010 59.304 67.363 113.58 - 

2011 80.835 60.708 75.10 -9.87 

2012 72.850 37.390 51.32 -38.41 

2013 44.868 54.411 121.26 45.52 

2014 65.293 67.743 103.75 24.50 

(Sumber: Data Penjualan dari Divisi Akuntansi PT. Jayamandiri 

Gemasejati) 

 Penjualan PT. Jayamandiri Gemasejati (JG Motor Group) pada tahun 2010 

sebanyak 67.363 unit memenuhi target penjualan yang di anggarkan 113,58%. 

Pada tahun 2011, PT Jayamandiri Gemasejati melakukan penjualan 60.708 unit, 

mengalami penurunan sebanyak 9,87% dari penjualan tahun sebelumnya dan 

hanya memenuhi target penjualan 75,10% dari yang dianggarkan. Pada tahun 

2012, terjadi penurunan penjualan yang sangat drastis yaitu sebesar 38,41% dari 

tahun sebelumnya dan tingkat pencapaian hanya 51.32%. Pada tahun 2013, 

penjualan yang tercapai 54.411 unit mengalami kenaikan 45,52%  dari tahun 2012 

dengan pencapaian 121,26%. Pada tahun 2014 penjualan PT Jayamandiri 
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Gemasejati mengalami kenaikan sebanyak 67.743 unit, tetapi pencapaiannya 

mengalami penurunan  dari tahun sebelumnya yaitu hanya 103,75%.   

Akuntansi pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh PT. Jayamandiri 

Gemasejati, tidak terlepas dari kelemahan. Hal ini terlihat dari anggaran yang 

telah disusun dan realisasi terhadap hasil penjualan yang telah dicapai mengalami 

fluktuatif dalam setiap tahunnya sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yang 

baik pada setiap karyawannya sehingga memungkinkan akan meningkatkan 

penjualan. (Sumber: Divisi Akunting PT. Jayamandiri Gemasejati)  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban 

dalam Upaya Meningkatkan Penjualan : Studi Kasus pada PT. Jayamandiri 

Gemasejati (JG Motor Group)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Apakah akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jayamandiri Gemasejati 

(JG Motor Group) sudah memadai 

2. Apakah upaya-upaya dalam meningkatan penjualan pada PT. Jayamandiri 

Gemasejati (JG Motor Group) sudah efektif 

3. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam upaya 

meningkatkan penjualan pada PT. Jayamandiri Gemasejati (JG Motor 

Group) 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 

apakah akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam upaya meningkatkan 

penjualan   

1.3.2 Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris kememadaian akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Jayamandiri Gemasejati (Yamaha JG Motor 

Group) 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris upaya-upaya yang dilakukan dalam 

meningkatkan penjualan pada PT. Jayamandiri Gemasejati (Yamaha JG 

Motor Group) 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris peranan akuntansi pertanggungjawaban 

dalam upaya meningkatkan penjualan pada PT. Jayamandiri Gemasejati 

(Yamaha JG Motor Group) 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, 

seperti dijabarkan berikut ini: 

a. Pemecahan Masalah 

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam memecahkan masalah 

yang disebabkan oleh kememadaian akuntansi pertanggungjawaban 

dalam upaya meningkatkan penjualan pada perusahaan yang diteliti. 
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b. Pengembangan Ilmu 

Sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada peneliti-peneliti 

yang akan datang dalam mengembangkan ilmu akademik, terutama 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT. Jayamandiri 

Gemasejati (Dealer resmi Yamaha JG Motor Group). Perusahaan tersebut 

berlokasi di jalan Bkr No 5 Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Februari 2015 sampai dengan Mei 2015. 

 


