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ABSTRAK 

 

 Pada perusahaan industri yang banyak berkembang di Indonesia terdapat 
persaingan yang semakin ketat antar perusahaan, untuk itu perusahaan dituntut 
untuk melaksanakan aktivitas perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Usaha 
yang dapat dilakukan oleh manajer produksi dalam mencapai proses produksi 
yang efektif dan efisien tidak akan terlepas dari masalah perencanaan dan 
pengendalian biaya. Efektivitas pengendalian biaya produksi dinilai atas dasar 
kemampuan pusat biaya dalam mencapai volume produksi yang diharapkan pada 
tingkat kualitas dan waktu tertentu. Salah satu alat bantu manajemen yang dapat 
digunakan adalah akuntansi pertanggungjawaban, yaitu suatu sistem akuntansi 
yang mengumpulkan dan melaporkan kegiatan perusahaan sesuai dengan pusat-
pusat pertanggungjawaban dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau 
sekelompok orang yang bertanggung jawab. 
 Penerapan konsep akuntansi pertanggunjawaban pada setiap pusat 
pertanggungjawaban akan menghasilkan informasi akuntansi 
pertanggungjawaban.  Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar 
untuk menganalisis prestasi manajer dalam melaksanakan rencana yang tertuang 
dalam anggaran mereka masing-masing. Pengendalian dapat dilakukan dengan 
memberikan peran bagi manajer untuk merencanakan pendapatan dan atau biaya 
yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian menyajikan informasi realisasinya. 
Dengan demikian informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan dasar 
untuk mengukur pelaksanaan kerja dan sekaligus memotivasi para manajer. 
 Penulis melakukan penelitian di PT. Grandtex, yaitu suatu perusahaan 
yang melakukan aktivitas pertenunan dengan hasil produksi berupa kain grey. 
Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan 
penelitian melalui studi kasus, artinya suatu kasus penelitian dilakukan pada suatu 
obyek penelitian. Dalam mengumpulkan data penulis lakukan dengan cara 
wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. 
 Hasil yang diperoleh penulis dari penyebaran kuesioner untuk pengujian 
hipotesis adalah dari 215 total jawaban kuesioner terdapat sebanyak 190 buah 
jawaban ya dan 25 jawaban tidak. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis 
adalah sebesar 88,37% yang berarti akuntansi pertanggungjawaban cukup 
berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi.    
 Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam penelitian pada PT.Grandtex 
adalah bahwa PT.Grandtex telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban 
walaupun masih ada hal-hal yang kurang memadai. Saran yang penulis berikan 
pada perusahaan berkaitan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang 
kurang memadai adalah ditambahkannya kode bagian dalam pengklasifikasian 
kode rekening perusahaan, adanya pemisahaan biaya menjadi biaya terkendali dan 
tidak terkendali, adanya sistem penghargaan yang transparan dan adanya 
pemberian sanksi terhadap kinerja manajer yang kurang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam era persaingan yang semakin ketat dan keadaan perekonomian 

yang tidak menentu seperti sekarang ini, perusahaan industri maupun perusahaan 

dagang tetap berkepentingan memperoleh laba yang optimal untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berhasil atau tidaknya suatu 

perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dibutuhkan kemampuan manajemen 

yang baik dalam melaksanakan fungsi utamanya, yaitu perencanaan dan 

pengendalian, yang sesuai antara kondisi perusahaan dengan keadaan saat ini. 

Oleh karena itu, pimpinan perusahaan dituntut untuk memperoleh informasi 

terinci tentang aktivitas perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat menunjang 

tercapainya aktivitas perusahaan yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal 

tersebut, masalah yang paling sering dihadapi oleh perusahaan industri adalah 

bagaimana agar proses produksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

 PT.Grandtex yang salah satu aktivitas usahanya berada dalam jalur 

industri tenun (weaving) juga dihadapkan pada masalah proses produksi yang 

harus efektif dan efisien. Usaha yang dapat dilakukan oleh manajer produksi 

weaving dalam mencapai proses produksi yang efektif dan efisien tidak akan 

terlepas dari masalah pengendalian biaya. Biaya produksi dapat didefinisikan 

sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh 

faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang 

yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini, keberhasilan seorang 

manajer untuk mengendalikan biaya produksi sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemajuan perusahaan. Ada pun cara pengendalian biaya produksi ini sangat 

tergantung pada skala ukuran besar kecilnya perusahaan. 

Pada perusahaan kecil, pemilik perusahaan dapat terlibat langsung dalam 

proses pengelolaan perusahaan dan pengendalian biaya produksinya. Hal ini 

1 
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masih memungkinkan karena jumlah karyawannya masih sedikit dan aktivitas 

perusahaan masih sederhana 

Untuk perusahaan besar seperti PT.Grandtex, aktivitas produksi 

perusahaan sudah meningkat. Hal tersebut dapat meningkatkan kompleksitas 

dalam pengendalian aktivitasnya. Dalam situasi seperti ini, manajer tidak 

mungkin lagi dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan 

operasi perusahaan, sehingga manajemen memerlukan suatu alat bantu untuk 

mengendalikan perusahaan. Salah satu sarana yang dapat digunakan dalam 

pengendalian perusahaan adalah akuntansi pertanggungjawaban, yang merupakan 

suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan 

serta pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang 

pertanggungjawabannya masing-masing dalam suatu organisasi. Tujuannya 

adalah supaya dapat diketahui orang atau sekelompok orang yang bertanggung 

jawab bila terjadi penyimpangan atas biaya dan penghasilan yang telah 

dianggarkan. 

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan cara menyelenggarakan suatu sistem pencatatan atas biaya-

biaya yang  dapat dikendalikan. Dari sistem pencatatan ini akan dihasilkan 

laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana manajer memenuhi 

tanggung jawab atas pemakaian biaya yang terjadi pada unit organisasi yang 

dipimpinnya. Dengan adanya laporan biaya ini, manajer dapat mengetahui 

besarnya perbedaan antara biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh suatu unit 

organisasi dengan biaya yang telah dianggarkan sebenarnya, sehingga manajer 

tersebut dapat menganalisis lebih lanjut penyebab terjadinya perbedaan untuk 

selanjutnya diambil tindakan korektif. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Bantu 

Manajemen Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

 Mengingat luasnya cakupan yang berhubungan dengan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban khususnya dalam hal biaya produksi, maka penulis akan 

membatasi permasalahan serta mengidentifikasi masalah yang ada sebagai 

berikut: 

1. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen di PT.Grandtex sudah efektif? 

2. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektivitas pengandalian biaya produksi di 

PT.Grandtex? 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk 

mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen di PT.Grandtex; 

2. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektivitas biaya produksi di PT.Grandtex. 

 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :  

1. Perusahaan, sebagai temuan serta masukan yang bermanfaat, khususnya 

mengenai peningkatan efektivitas biaya. 

2. Penulis, sebagai tambahan pengalaman dalam melakukan melakukan 

penelitian dan juga sebagai salah satu prasyarat akademik untuk 

menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 Jurusan Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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3. Peneliti lainnya, sebagai bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya.  

1.5. Rerangka Pemikiran 

Dengan adanya pendelegasian wewenang  karena kemampuan manusia 

semakin terbatas untuk memimpin dan mengendalikan perusahaan, maka 

manajemen membutuhkan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan bawahannya. Pelaksanaan pengendalian ini sangat diperlukan, 

terutama dalam biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan agar menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

Secara garis besar aktivitas pengendalian manajemen meliputi 

perencanaan dan pengendalian. Kedua aktivitas tersebut diperlukan manajemen 

untuk menjamin bahwa pelaksanaan yang dicapai saat ini telah sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sistem pengendalian, anggaran memegang 

peranan yang sangat penting. Demikian juga dengan akuntansi 

pertanggungjawaban, anggaran merupakan alat untuk menilai pelaksanaan bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan. 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian biaya dilakukan 

dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya biaya tersebut. 

Menurut Mulyadi (1993:214), akuntansi pertanggungjawaban adalah:  

“Suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat 

pertanggungjawaban pada suatu organisasi, dan mencerminkan rencana dan 

tindakan setiap pusat itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu 

bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan”.  

Dengan demikian akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem 

akuntansi yang memerlukan adanya berbagai pusat pertanggungjawaban di dalam 

organisasi, sehingga memungkinkan adanya penelusuran biaya-biaya kepada 

setiap bagian yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Oleh karena 

itu, akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan dalam organisasi yang telah 

membagi pusat-pusat pertanggungjawaban secara jelas dan tegas. 
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Terjadinya biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu 

sebagai akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer yang bersangkutan, 

karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat pertanggungjawaban 

dapat dikendalikan oleh manajernya. Diperlukan adanya pemisahan antara biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali, sehingga hanya biaya-biaya yang dapat 

dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan yang harus dimintakan 

pertanggungjawabannya. 

Pendelegasian wewenang bagi para manajer juga dimaksudkan agar 

didapatkan informasi dari masing-masing manajer tersebut secara bertingkat. Jadi, 

dalam suatu industri perlu dibuat struktur organisasi yang dapat menggambarkan 

secara jelas pemberian wewenang dan tanggung jawab dari setiap jenjang 

manajemen, sehingga setiap tingkat manajemen atau unit-unit yang ada dapat 

berfungsi secara efektif.  

Manajer produksi sebagai manajer pusat pertanggungjawaban biaya, 

dituntut untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas beberapa proses 

produksi yang menunjang tercapainya efektivitas biaya produksi. Efektivitas 

adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. 

Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban 

tersebut. Jadi, efektivitas biaya produksi dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya 

tersebut dalam mencapai volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas 

dan waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut : Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai 

Alat Bantu Manajemen Dalam  Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya 

Produksi. 

 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan di sini bersifat studi kasus, sedangkan 

metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode 
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yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 

menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang 

cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti melalui 

pengamatan langsung (observasi), wawancara dan kuesioner. Sedangkan data 

sekunder adalah teori-teori yang mendukung penelitian yang diperoleh dari 

literatur-literatur yang relevan serta hal-hal yang diperoleh selama penulis 

menuntut ilmu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian lapangan (Field Research) 

 Bertujuan untuk memperoleh data primer dan penelitian ini dilaksanakan 

di lokasi perusahaan dengan cara : 

• Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan data dan keterangan yang berhubungan 

dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. 

• Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

• Kuesioner, yaitu suatu teknik pengumpulan di mana penulis membuat 

pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

b. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder sebagai 

landasan teoritis, yang dapat dijadikan pedoman dalam membandingkan 

teori dengan praktik. 

 

2. Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan hipotesis yang disajikan, terdapat dua variabel yang akan 

dianalisis hubungannya, yaitu : 
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a. Variabel Independen 

(a). Variabel independen atau variabel pengaruh yaitu variabel yang 

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Berdasarkan hipotesis 

yang diajukan, yang menjadi variabel independen adalah “Akuntansi 

Pertanggungjawaban yang Memadai”. 

b. Variabel Dependen 

(b). Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. Berdasarkan hipotesis yang 

diajukan, yang menjadi variabel dependen adalah “Efektivitas 

Pengendalian Biaya Produksi”. 

 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan seberapa 

besar peranan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

terhadap peningkatan efektivitas biaya produksi, yang datanya dikumpulkan 

menggunakan kuesioner. 

Data yang berupa jawaban atas kuesioner dijadikan dasar dalam menarik 

kesimpulan. Setiap variabel diberikan nilai berdasarkan jawaban “Ya” yang 

terdapat dalam kuesioner. Jumlah jawaban “Ya” dibagi dengan jumlah pertanyaan 

untuk setiap variabel, kemudian dikalikan 100% sehingga diperoleh nilai 

persentase untuk setiap variabel.  

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah klasifikasi menurut 

Champion (1990:34), yaitu : 

• 0 - 25% , berarti akuntansi pertanggungjawaban tidak 

atau kurang berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya 

produksi. 

• 26 - 50% , berarti akuntansi pertanggungjawaban sedikit 

berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya produksi. 

• 51 - 75% , berarti akuntansi pertanggungjawaban cukup 

berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya produksi. 

• 76 - 100%, berarti akuntansi pertanggungjawaban sangat 

berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya produksi. 
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1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 

PT.Grandtex yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No.127 KM.7 Bandung. 

Penelitian dilaksanakan mulai awal bulan Juli – September 2007 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1. Pengertian Peranan 

Menurut Supriyono (2000;213) peranan merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status) apakah seseorang melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban (status) masing-masing sesuai dengan kedudukannya, 
maka dia akan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal : 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat 

dalam masyarakat. 
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur organisasi. 
 

Yang dimaksud peranan dalam skripsi ini menyangkut fungsi yang 

dilaksanakan, yaitu fungsi dari suatu variabel dihubungkan dengan variabel lain 

dalam hubungan sebab akibat. Yakni bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang 

memadai berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi. 

 

2.2. Perbedaan Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan 

Dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan atau para pemakainya, 

akuntansi dibagi menjadi 2 yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. 

Menurut Homgren dkk (2002:4) perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen adalah sebagai berikut : 

“ Management accounting is a process of identifying, measuring, 
accumulating, analyzing, preparing, interpreting, and communicating 
information that helps managers fulfing organizational objectives. In contrast, 
financial accounting refers to accounting information developed for the use of 
external parties such stockholder, supplier, bank, and government regulatory 
agencies”. 
 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan bertujuan 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan secara keseluruhan 

mengenai keadaan dan hasil yang telah dicapai perusahaan pada suatu periode 

9 
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tertentu, guna memenuhi kebutuhan pihak eksternal perusahaan. Akuntansi 

manajemen bertujuan untuk menghasilkan laporan-laporan yang detail mengenai 

keadaan perusahaan untuk keperluan intern perusahaan, yang akan digunakan 

untuk kebutuhan para manajer dalam pengambilan keputusan. 

 

2.3. Tipe-tipe Informasi Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen dipandang sebagai salah satu tipe akuntansi dan juga 

sebagai salah satu tipe informasi.  Sebagai salah satu tipe akuntansi, akuntansi 

manajemen merupakan suatu sistem pengolahan keuangan yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai internal organisasi. 

Sedangkan sebagai salah satu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan 

informasi kuantitatif yang digunakan untuk membantu manajemen dalam 

pelaksanaan pengelolaan perusahaan. 

Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh para manajer dalam 

melaksanakan fungsi pokok manajemen, yaitu : perencanaan, pengkoordinasian 

dan pengendalian aktivitas perusahaan. Perencanaan adalah proses pengambilan 

keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan di masa depan. Koordinasi 

adalah suatu proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian di 

dalam organisasi secara bersama-sama dapat mencapai tujuan. Pengendalian 

merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja 

dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan 

bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Informasi akuntansi manajemen dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : 

informasi akuntansi penuh (full accounting information), informasi akuntansi 

differensial (differential accounting information), informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (responsibility accounting information). Ketiga tipe 

informasi akuntansi manajemen tersebut meliputi aktiva, pendapatan, dan atau 

biaya. 

Informasi akuntansi penuh selalu dihubungkan dengan objek informasi yang 

dapat berupa produk, keluarga produk, aktivitas, departemen, divisi, atau 

perusahaan sebagai keseluruhan. Pengertian informasi akuntansi penuh adalah 
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seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh, dan atau seluruh sumber yang 

dikorbankan suatu objek informasi. 

Informasi akuntansi differensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, 

pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan 

dengan alternatif tindakan lain. Sedangkan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, pendapatan dan atau biaya 

yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Sesuai dengan penulisan skripsi ini, maka hanya 

akuntansi pertanggungjawaban yang akan dibahas lebih lanjut. 

 

2.4. Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.4.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Pengertian Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu sistem 

informasi yang menyajikan laporan kepada manajer guna mengetahui seberapa 

jauh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan informasi mengenai aktiva, pendapatan dan 

biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab terhadap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban pusat 

biaya merupakan dasar dalam menganalisis prestasi manajer dan memotivasi para 

manajer dalam melaksanakan rencana perusahaan. 

Pengertian Akuntansi menurut Fess dan Warren dalam bukunya yang berjudul 

accounting principles,(Fess and Warren 1997;8): 

“Accounting is often called the “language of business”,Accounting can 

be view as an information system that provides information about the economic 

activities of entity to various or groups.” 

Berdasarkan pendapat Fess danWarren penulis dapat menyimpulkan 

bahwa akuntansi sering kali disebut bahasa bisnis, bahasa ini dapat dipandang 

sebagai suatu system informasi yang essensial mengenai aktivitas keuangan suatu 

kesatuan kepada berbagai pribadi atau kelompok untuk digunakan dalam 

membuat pertimbangan dan keputusan yang terinformasi. 
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Ada beberapa pengertian akuntansi pertanggungjawaban, antara lain 

dikemukakan oleh Mulyadi (2001:193) dalam bukunya Akuntansi Manajemen : 

 “Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 
disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan 
pendapatan dilaksanakan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam 
organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau sekelompok orang 
yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang 
dianggarkan”. 

Menurut Horngren dan Foster (2000;194) dalam bukunya Cost Accounting : A 

Managerial Emphasis, mendefinisikan: 

“Responsibility accounting is a system that measures the plans and actions of 

each responsibility centres”. 

Menurut Hansen and Mowen (1999;471) dalam bukunya Akuntansi 

Manajemen , mendefinisikan: 

“Akuntansi  Pertanggungjawaban adalah suatu system akuntansi yang 
mengukur hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan 
informasi yang dibutuhkan manajemen untuk memproduksi pusat 
pendapatan tersebut dan merupakan salah satu alat pengendalian 
manajemen.”  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang membagi struktur 

organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban, dimana orang-

orang pada pusat-pusat pertanggungjawaban memiliki otoritas dan tanggung 

jawab yang jelas. Dari pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan 

dilaporkan hasil-hasil dari prestasi yang telah dicapai. 

 Unsur yang paling menentukan agar akuntansi pertanggungjawaban ini 

berhasil adalah kesediaan para manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Kesediaan manajer 

dalam menerima tanggung jawab tergantung atas persepsi mereka terhadap 

kebijakan dan pengendalian yang mereka miliki atas sumber daya manusia dan 

sumber daya fisik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan 

kepada mereka. Akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki kerja sama dalam 

perusahaan dengan cara memperlihatkan kepada para manajer, posisi aktivitas 

mereka masing-masing dalam aktivitas perusahaan secara keseluruhan dan dengan 
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cara memperjelas sasaran yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh semua 

manajer tersebut. 

 

2.4.2. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban menurut Anthony dkk. (2000;541) 

Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut : 

“ Responsibility accounting collects and reports planned and actual accounting 

information about the inputs and outputs of responsibility center”. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban dapat berupa informasi masa yang 

akan datang dan informasi masa lalu. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 

yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat bagi perusahaan dalam 

penyusunan anggaran. Sedangkan informasi masa lalu merupakan dasar untuk 

menganalisis kinerja manajer, dan sekaligus untuk memotivasi para manajer 

dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam bentuk anggaran. 

Manfaat akuntansi perrtanggungjawaban menurut Mulyadi dalam buku 

akuntansi manajemen (2001;175) adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar penyusunan anggaran 
2. Sebagai penilaian kinerja setiap manajer pusat pertanggungjawaban 
3. Pemotivasi manajer 
4. Bermanfaat sebagai pengelolaan aktivitas dengan cara mengarahkan 

usaha manajemen dalam mengurangi dan akhirnya menghilangkan biaya 
bukan penambah nilai. 

5. Dapat membantu manajer dalam memantau efektivitas program 
pengelolaan aktivitas 

 

 Berdasarkan uraian diatas, akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

terhadap perusahaan yaitu berupa keputusan yang diambil tepat pada waktunya 

dan sesuai dengan tingkat manajemen yang ada, dan organisasi terbagi menjadi 

unit yang terkendalikan. Bagi para manajer, manfaat yang didapat adalah 

meningkatnya keahlian manajerialnya dan dapat berpartisipasi aktif dalam 

membuat keputusan sehingga kerja dan moralnya dapat lebih ditingkatkan. 
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2.4.3. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

        Agar akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan oleh perusahaan 

secara memadai, harus memenuhi syarat-syarat antara lain yang dikemukakan 

oleh Mulyadi (2001;191) dalam bukunya Akuntansi Manajemen sebagai berikut: 

1. “Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, dalam hal ini 
terdapatnya struktur organisasi yang jelas. 

2. Standar sebagai tolak ukur kinerja yaitu disusunnya suatu anggaran yang 
diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dengan 
realisasinya. 

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 
berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi”.       

         

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa dalam menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban, perusahaan harus mengidentifikasikan pusat-pusat 

pertanggungjawaban pada setiap tingkat dalam organisasi. Setiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut menetapkan anggaran masing-masing yang berisi 

biaya standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam anggaran harus ditetapkan dengan jelas biaya yang dapat dikendalikan oleh 

individu yang dibebani tanggung jawab. Oleh karena itu, biaya standar dan 

anggaran dijadikan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam 

mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

        Sistem penghargaan dan hukuman dirancang untuk memicu para manajer 

dalam mengelola biaya untuk mencapai target standar biaya yang dicantumkan 

dalam anggaran. Atas dasar evaluasi penyebab terjadinya penyimpangan biaya 

yang direalisasikan dari biaya yang dianggarkan, para manajer secara individual 

diberi penghargaan atau hukuman menurut sistem penghargaan dan hukuman 

yang telah ditetapkan. 

 

2.4.4. Struktur Organisasi Sebagai Pola Pendelegasian Wewenang 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap manajer dalam organisasi akan 

bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berada dibawah pengendaliannya. 

Oleh karena itu diperlukan adanya struktur organisasi yang memadai sehingga 
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dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan tanggungjawab dan wewenang 

masing-masing manajer. 

Menurut Anthony (2000:3) ,definisi organisasi adalah senagai berikut: 

“An organization consists of a group of people who work together to achieve 

certain common goals(in a business organization a major goal is to earn a 

satisfactory profit.” 

Usry Carter (2002:5) dalam bukunya Cost Accounting mengemukakan 

pengertian dari struktur organisasi adalah : 

“Organisasi menyangkut pengaturan dari berbagai bagian dan unit-unit 

yang saling berkaitan dari suatu keseluruhan. Dilihat dari sudut pandang 

ini, maka pengorganisasian menyangkut : 

1. Menyusun semua satuan fungsional menjadi suatu bentuk yang dapat 

dipahami 

2. Pelimpahan wewenang dan tangung jawab kepada orang-orang tertentu”. 

 

Struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi (2001:183) struktur organisasi 

mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui 

struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk 

melaksanakan tugas tertentu kepada manajemen yang lebih bawah, agar dapat 

dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat, ada tiga unsur dalam suatu 

organisasi, yaitu: 

1. Organisasi terdiri dari sekelompok orang. 

2. Dalam organisasi setiap orang bekerjasama. 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.  

Untuk mencapai suatu tujuan organisasi, struktur organisasi harus disusun 

sedemikian rupa sehingga wewenang, tanggung jawab dan peran setiap pimpinan 

jelas. Tanggung jawab timbul akibat adanya pendelegasian wewenang dari suatu 

tingkat manajemen yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah. 

Pendelegasian wewenang ini menuntut manajer yang lebih rendah untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasnya. 
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Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, manajemen tingkat lebih rendah harus 

mengetahui dengan jelas wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh 

atasannya. 

Pola pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bisa didasarkan pada : 

1. Fungsi bisnis atau business function (contoh: produksi, keuangan, personalia, 

dan lain-lain). 

2. Jenis produk atau product line (contoh: produk a, produk b, dan lain-lain). 

3. Daerah geografis atau geographic region (contoh:daerah x, daerah y, dan lain-

lain). 

 

2.4.5 Pusat Pertanggungjawaban 

2.4.5.1 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, suatu organisasi dibagi ke dalam 

pusat-pusat pertanggungjawaban. Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk 

untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan. Tujuan suatu pusat 

pertanggungjawaban secara individual diharapkan dapat membantu pencapaian 

tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan sehingga tercapai keselarasan 

tujuan (goal congruence). 

Supriyono (2000:326) menyatakan bahwa : 

“Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas pusat 

pertanggungjawabannya.” 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;426) adalah sebagai berikut : 

“Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh 

seorang manajer yang bertanggungjawab.” 

Selanjutnya Anthony (1995:545) mengemukakan karakteristik pusat 

pertanggungjawaban sebagai berikut : 

1. “The responsibility centers user resources. These are its input. 
2. It performs works with these resources. People are involved in this process. 
3. As u resilt of this work, the responsibility center produces outputs. These are 

its products. Tyey are goods if they are tangible, or services if they are 
intangible.” 
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2.4.5.2 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

Atas dasar hubungan antara masukan dan keluaran, pusat 

pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan. 

 

2.4.5.2.1 Pusat Biaya 

Menurut (Maher dan Deakin 1997:301) dalam buku Akuntansi Biaya  

Pusat Biaya adalah unit organisasi yang bertanggungjawab atas biaya. 

Mulyadi (2001;426) dalam buku Akuntansi Manajemen 

mengemukakan pendapatnya mengenai pusat biaya sebagai berikut : 

“Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur 

prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya).” 

Tujuan dari pusat biaya yakni menjalankan seluruh aktivitasnya dengan 

menggunakan biaya yang seefisien mungkin, dan karenanya laporan-laporan 

biaya yang disajikan untuk pusat biaya tersebut harus menekankan pada biaya-

biaya yang berkaitan dengan atau yang timbul karena aktivitas yang dijalankan 

oleh pusat biaya yang bersangkutan. 

Secara umum bentuk pusat biaya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Pusat biaya teknik (engineered cost center) 

Pusat biaya teknik adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa 

biaya teknik yaitu biaya yang masukannya dan keluarannya mempunyai 

hubungan yang nyata dan erat. Pusat biaya ini sering juga disebut pusat biaya 

terukur, hal ini bukan berarti bahwa pada pusat biaya semua jenis pengeluaran 

biaya dapat diukur, istilah ini hanya untuk menunjukkan bahwa biaya-biaya 

pada pusat biaya terukur sebagian besar dapat dikuantifikasikan. 

Dalam mengukur prestasi kerja manajer pusat biaya, biaya-biaya yang dapat 

diukur biasanya telah menggunakan biaya standar. Penilaian efisiensi pusat 

biaya teknik dilakukan dengan membandingkan masukan dengan keluaran. 

Artinya biaya yang sesungguhnya terjadi pada pusat biaya ini dibandingkan 

dengan biaya standarnya, kemudian dihitung dan dianalisis penyimpangan 

yang terjadi.  

 

 



 18

b. Pusat biaya kebijakan (discretionary expense center) 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya berupa 

biaya kebijakan, yaitu biaya yang antara masukan dan keluarannya tidak 

memiliki hubungan yang erat dan nyata. Pusat biaya ini keluarannya tidak 

dapat diukur dengan besaran nilai uang, karena walaupun menghasilkan 

keluaran, namun keluarannya sulit diukur secara kuantitatif atau tidak 

mempunyai hubungan yang nyata dengan masukannya. 

Pengendalian pengeluaran biaya-biaya dilakukan dengan membandingkan 

nggaran pengeluaran yang sebenarnya. Pengendalian ini dilakukan agar para 

manajer pusat biaya kebijakan tidak mengeluarkan biaya yang melampaui 

jumlah biaya yang dianggarkan. Karena masukan dan keluaran pusat biaya ini 

tidak mempunyai hubungan fisik yang nyata, maka bagian-bagian tersebut 

tidak dapat dinilai efisiensinya. 

 

2.4.5.2.2 Pusat Pendapatan 

Pusat pendapatan adalah suatu pusat pertanggungjawaban dalam suatu 

organisasi dimana prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatannya, manajer 

pusat pendapatan tidak dapat diminta tangggung jawab mengenai inputnya, karena 

manajer tersebut tidak dapat mangendalikan input didalam pusat 

pertanggungjawaban, karena pada umumnya biaya-biaya yang terjadi dipusat 

pendapatan merupakan biaya kebijakan. Penilaian prestasi manajer dilakukan 

dengan cara membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasinya. Selisih 

pendapatan dengan realisasinya dianalisis untuk mengetahui penyebab timbulnya 

selisih tersebut, melalui: selisih harga jual, selisih kualitas penjualan, selisih 

komposisi penjualan, selisih kualitas penjualan final, selisih pasar industri dan 

selisih pangsa pasar.  

Menurut (Maher dan Deakin 1997:301) pusat pendapatan (revenue center) 

adalah : 

Sub unit organisasi yang bertanggungjawab atas pendapatan, yang 

khususnya juga biaya pemasaran. 
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Sedangkan menurut Mulyadi (2001:427) pusat pendapatan adalah : 

“Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya 

diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat 

pertanggungjawaban tersebut”. 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa manajer pusat 

pertanggungjawaban diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat 

pertanggungjawabannya dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai 

masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. 

Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang 

diperoleh, yaitu perkalian antara unit yang dijual dengan harga jualnya. Penentuan 

tentang keberhasilan pusat pendapatan dilakukan dengan membandingkan antara 

pendapatan yang sesungguhnya diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. 

 

2.4.5.2.3 Pusat Laba 

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi 

dimana manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan biaya dalam pusat 

pertanggungjawaban, pembentukan pusat laba dilakukan dalam proses di 

irisionalisasi, yang merupakan perubahan organisasi fungsional menjadi 

organisasi disfungsional. Pengukuran kemampuan laba divisi dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: 

1. Pengukuran prestasi manajer menekankan pada penilaian seberapa baik 

manajer suatu pusat pertanggungjawaban bekerja. 

2. Pengukuran prestasi ekonomi, menitikberatkan sebarapa baik suatu pusat laba 

bekerja sebagai suatu kesatuan ekonomi. 

Prestasi manajer suatu pusat laba tidak hanya ditentukan oleh laba yang 

dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer pusat laba yang diukur, tetapi juga 

meliputi alokasi dari pendapatan dan biaya. Sehingga timbul beberapa masalah 

yang harus diselesaikan antara lain tentang pendapatan dan biaya bersama, 

penentu harga transfer, pemakaian konsep laba dan konsep investasi.   
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Maher dan Deakin (1997:301) mendefinisikan pusat laba sebagai berikut 

“Pusat laba adalah sub unit suatu organisasi yang bertanggungjawab atas 

pendapatan, biaya produksi dan volume penjualan”. 

 

Mulyadi (2001:428) mengemukakan pendapatnya mengenai pusat laba 

berikut ini  

“Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi 

wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat 

pertanggungjawaban tersebut”. 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa manajer pusat laba diukur 

kinerjanya dari salisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan 

dan keluarannya dapat diukur dalam satuan moneter untuk menghitung laba yang 

dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya. 

Pusat laba ini merupakan suatu badan usaha yang bentuknya relatif kecil, 

seperti perusahaan yang terpisah, yang memiliki laporan laba rugi yang 

menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba. Seringkali banyak keputusan yang 

dibuat oleh manajer pusat laba yang berpengaruh terhadap laporan laba rugi 

tersebut. Karena kinerja manajernya diukur berdasarkan perolehan laba, manajer 

pusat laba biasanya akan termotivasi untuk membuat keputusan-keputusan 

mengenai masukan dan keluaran yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan 

untuk pusat pertanggungjawaban mereka. 

 

2.4.5.2.4 Pusat Investasi 

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi 

dimana prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya dan sekaligus 

aktiva atau modal atau investasi pada pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. Penilaian prestasi manajer pusat investasi ini dapat dilaksanakan 

dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan: 
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1. Return On Investment 

Adalah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menilai prestasi 

manajer  pusat investasi, yaitu dengan cara menentukan besarnya rasio laba 

dengan investasinya. Rumus perhitungannya adalah laba dibagi investasi 

dikalikan       100 %. 

2. Residual Income 

Adalah laba yang dihitung dari selisih antara laba sebelum pajak dikurangi 

biaya modal yang diperlukan dalam biaya modal investasi. Biaya modal yang 

diperhitungkan dalam penentuan ini, merupakan biaya kesempatan atas 

investasi yang ditanamkan pada suatu pusat pertanggungjawaban. 

 

Menurut Maher dan Deakin  (1997:301) pusat investasi adalah : 

“Suatu sub unit organisasi yang bertanggungjawab atas laba dan investasi 

dalam bentuk aktiva”. 

Mulyadi (2001:428) berpendapat sebagai berikut ini : 

“Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya 

dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggungjawaban 

tersebut dengan investasi yang bersangkutan”. 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dijelaskan bahwa ukuran prestasi 

manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan investasi yang 

digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Ukuran ini disebut dengan kembalian 

investasi (return on investment disingkat ROI) yang rumus perhitungannya adalah 

laba dibagi investasi, dapat juga manajer pusat investasi diukur prestasinya 

dengan menggunakan RI (Residual Income), yang merupakan laba dikurangi 

dengan beban modal (capital charge), atau produktivitas yang merupakan ratio 

antara keluaran dengan masukan. 

Agar pusat pertanggungjawaban dapat berjalan dengan efektif, menurut  

R. A. Supriyono (2001:396-397) diperlukan syarat-syarat antara lain : 

1. “Areal atau batas-batas kewenangan dalam pertanggungjawaban tiap           
pusat tanggung jawab harus jelas. 

2. Tiap pusat pertanggugjawaban harus memiliki rencana-rencana kerja 
atau sasaran yang jelas. 
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3. Hanya biaya, pendapatan , laba, dan investasi yang  terkendali oleh 
manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan dalam 
laporannya. 

4. Laporan kinerja tiap pusat pertanggungjawaban harus 
memperlihatkan dengan jelas penyimpangan-penyimpangan yang 
terjadi. 

5. Para manajer tiap pusat pertanggungjawaban harus berpartisipasi 
dalam membuat rencana kerja atau sasaran yang akan dituju 
(anggaran), dan digunakan untuk mengukur prestasi mereka”.         

 
2.4.6 Klasifikasi dan Kode Rekening untuk Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Pemberian kode rekening diperlukan untuk memudahkan mencari 

perkiraan yang dibutuhkan, memudahkan proses pencatatan, pengklasifikasian, 

dan pelaporan data akuntansi. Agar dapat mengetahui dan membedakan 

perkiraan-perkiraan tersebut, maka kode yang diberikan harus disusun secara 

konsisten. 

Hal penting pada penggunaan klasifikasi kode rekening ini dapat 

memudahkan perusahaan dalam membagi-bagi perusahaan secara efektif. Artinya 

semua bagian yang berperan dalam proses kegiatan suatu perusahaan harus dapat 

dilihat dalam kode rekening perusahaan. 

Menurut Mulyadi (2001:129) dalam buku Sistem Akuntansi, ada lima 

metode pemberian kode rekening, yaitu : 

1. “Kode angka atau alfabet urut. 
2. Kode angka blok. 
3. Kode angka kelompok. 
4. Kode angka desimal. 
5. Kode angka urut didahului dengan huruf”. 
 

Sistem pengkodean yang lazim dipakai sekarang adalah kode kelompok dan 

kode blok. 

1. Kode angka atau alfabet urut 

Dalam meode pemeberian kode ini, rekening buku besar diberi kode angka / 

huruf yang berurut. Kelemahan kode ini adalah jika terjadi perluasan jumlah 

rekening. Hal ini akan mengakibatkan perubahan menyeluruh terhadap kode 
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rekening yang mempunyai kode yang lebih besar. Contoh kode angka adalah 

sebagai berikut : 

1. Kas dan bank 

2. Investasi sementara 

3. Piutang 

4. Cadangan kerugian piutang 

5. Persediaan produk jadi 

6. Persediaan produk dalam proses, dst. 

 

1. Kode angka blok (Block Code) 

Kode yang diberikan untuk setiap klasifikasi todak menggunakan urutan digit, 

tetapi dengan memberikan pada setiap biaya yang dimulai dengan angka 

tertentu dan diakhiri dengan angka tertentu yang merupakan satu blok nomor 

kode, contohnya: 

 

Golongan Perkiraan Kode Rekening

Aktiva  100-199 

Hutang  200-299 

Modal  300-399 

Pendapatan 400-499 

Biaya 500-599 

 

Kode rekening yang paling sesuai untuk tujuan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah berdasarkan kode kelompok (Group Code), sebab 

pada kode kelompok ini posisi dari masing-masing angka yang digunakan 

mempunyai arti tersendiri dan jika terjadi perluasan rekening dapat disesuaikan 

dengan mudah. 

Untuk kepentingan pengumpulan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam 

struktur organisasi diberi kode (disebut kode organisasi atau organization code) 

dengan contoh struktur kode sebagai berikut : 
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1. Jenjang organisasi dibagi menjadi tiga tingkat : tingkat direksi, tingkat 

departemen, dan tingkat bagian. Oleh karena itu, jenjang organisasi diberi 

kode dengan memakai tiga angka, yang setiap posisi angka mencerminkan 

jenjang organisasi. 

2. Angka kesatu menunjukkan jenjang Direksi, dan angka kedua menunjukkan 

jenjang Departemen, sedangkan angka ketiga menunjukkan jenjang Bagian. 

 

 

Contoh Kode Tingkat Manajer Bagian : 

211     Bagian Persiapan 

221     Bagian Reparasi dan Pemeliharaan 

311    Bagian Kepegawaian 

321 Bagian Kas 

331 Bagian Piutang 

411 Bagian Order Penjualan 

421 Bagian Promosi 

101 Bagian Pemeriksa Intern 

 

Contoh Kode Tingkat Manajer Departemen 

201  Departemen Produksi 

220 Departemen Teknik 

310 Departemen Personalia dan Umum 

330 Departemen Keuangan 

410 Departemen Penjualan 

420 Departemen Promosi 

 

Contoh Kode Tingkat Direksi : 

100 Direktur Utama 

200 Direktur Produksi 

300 Direktur Keuangan 

400 Direktur Pemasaran 
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2. Kode kelompok (Group Code) 

Kode ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a). Posisi masing-masing angka mempunyai arti, angka paling kiri adalah 

kode kelompok dan angka paling kanan adalah jenis perkiraan. 

b). Setiap kode kelompok akan terdiri dari angka-angka yan sudah 

diperkirakan lebih dahulu. 

c). Setiap kode dalam klasifikasi menggunakan angka yang sama. 

d). Jika terjadi penambahan kelompok terkiraan, dapat dilakukan dengan 

merubah angka yang paling kiri. 

 

Contoh : 

Kode rekening biaya pembantu dan arti posisi angka dalam setiap kode 

rekening biaya adalah sebagai berikut : 

                                  5    x    x    x      

xxx 

 

Kelompok rekening biaya 

Pusat pertanggungjawaban direksi 

Pusat pertanggungjawaban departemen 

Pusat pertanggungjawaban bagian 

Jenis biaya 

 

3. Kode angka desimal 

Desimal berarti persepuluhan. Kode angka desimal memberi kode angka 

terhadap klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimal 10 sub 

kelompok dan membagi sub kelompok menjadi maksimal 10 golongan yang 

lebih kecil dari sub kelompok, sebagai contoh : 

1. Persediaan 

1.1. Persediaan suku cadang 

1.2. Persediaan Bahan penolong 

1.3. Persediaan Bahan baku 
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1.4. Persediaan Lain-lain 

 

4. Kode angka urut didahului dengan huruf 

Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi anka dengan huruf. Setiap 

rekening diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkatan 

kelompok rekening tersebut. 

 

Misalnya :  AL 101 

 ATL 112  

  MO 245 

AL merupakan singkatan dari aktiva lancar, ATL singkatan aktiva tidak lancar 

dan MO singkatan modal. 

 

Pemberian kode rekening tersebut, menurut Mulyadi (2001:128) dalam 

buku Sistem Akuntansi harus memenuhi tujuan sebagai berikut : 

1. “Mengidentifikasi data akuntansi secara unik. 
2. Meringkas data. 
3. Mengklasifikasi rekening atau transaksi. 
4. Menyampaikan makna tertentu”. 
 

2.4.7 Biaya Terkendali dan Tidak Terkendali 

Terjadinya biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu sebagai 

akibat dari keputusan yang diambil oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

bersangkutan. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu pusat 

pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan, maka 

dalam pengumpulan dan pelaporan biaya setiap pusat pertanggungjawaban harus 

dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat 

dikendalikan. 

        R. A. Supriyono (2001:411-412) mendefinisikan biaya terkendali dan 

tidak terkendali sebagai berikut : 

“Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh 
seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. 
Sedangkan biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat 
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dikendalikan oleh seorang manajer tingkat tertentu berdasarkan wewenang 
yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu 
dalam jangka waktu tertentu”. 
 

Pengertian biaya terkendalikan menurut Mulyadi (2001:164) adalah : 

“Biaya yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

disajikan dalam laporan biaya dan dimintakan pertanggungjawaban 

daripadanya”. 

Pedoman untuk menetapkan apakah suatu biaya dapat dibebankan sebagai 

tanggung jawab seorang manajer pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001:164) adalah sebagai berikut : 

1. “Jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perorangan 
maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya jasa 
tersebut. 

2. Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah 
biaya tertentu melalui tindakannya sendiri, ia dapat dibebani biaya 
tersebut. 

3. Meskipun seorang manajer tidak dapat secara signifikan 
mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan langsungnya 
sendiri, ia dapat juga dibebani biaya tersebut, jika manajemen puncak 
menghendaki agar ia menaruh perhatian, sehingga ia dapat membantu 
manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya 
tersebut”. 

 

2.4.8 Laporan Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggungjawaban adalah salah satu laporan intern yang 

dirancang untuk mengukur prestasi seseorang atau kelompok dalam melaksanakan 

tanggung jawab. Prestasi itu dinyatakan melalui biaya dan atau penghasilan yang 

dikendalikannya. Laporan pertanggungjawaban digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan manajemen sebagai alat bantu dan sarana untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan tiap pusat pertanggungjawaban memenuhi anggarannya. 

Pada laporan ini dimuat penyimpangan-penyimpangan biaya antara 

anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui terjadinya penyimpangan dan 

masalahnya. Laporan ini tidak hanya berguna bagi pimpinan dalam menilai 

prestasi bawahan atas tugas yang diberikan, tetapi juga bagi tiap pusat 
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pertanggungjawaban untuk mengetahui kelemahan atau kekeliruan yang 

dilaksanakan, sehingga memotivasi mereka untuk memperbaikinya. 

Menurut Usry dan Hammer (2002:433), responsibility performance 

reports mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. “Memberi informasi kepada manajer dan pengawasnya mengenai 
pelaksanaan kerja mereka dalam bidang-bidang yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

2. Mendorong para manajer dan pengawasnya untuk mengambil tindakan 
langsung yang diperlukan guna memperbaiki pelaksanaan kerja”. 

 

Wilson dan Campbell (1997:554-556) menggolongkan laporan menjadi tiga, 

yaitu  

1. “Planning report  

2. Control report 

3. Informational report”. 

         

Hal tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Planning report, laporan perencanaan berhubungan dengan program yang 

diantisipasi dalam hubungan dengan operasi-operasi atau kondisi keuangan di 

masa yang akan datang. 

2. Control report, laporan pengendalian bermaksud menbantu mengendalikan 

operasi atau perusahaan yang menunjuk bidang-bidang yang memerlukan 

tindakan perbaikan. 

3. Informational report, laporan informasi lebih luas lingkupnya dan 

dipergunakan dengan maksud menyajikan dan menginterpretasikan fakta-fakta 

untuk digunakan manajemen dalam penetapan perencanaan dan 

kebijaksanaan. 

 

 

2.5 Anggaran 

Perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tentunya 

membutuhkan perencanaan agar dapat diselenggarakan secara terarah, dan 

anggaran adalah bentuk perencanaan yang penting bagi perusahaan. Anggaran 
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juga merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk membandingkan antara 

hasil pelaksanaan dengan yang direncanakan sebelumnya. 

 

2.5.1 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran menurut Horngren (2000:178) adalah :  

“A budget is quantitative expression of plan of action and aid to coordination 

and implementation”. 

Pengertian anggaran menurut Nafarin (2000:9) mendefinisikan 

anggaran atau budget adalah sebagai berikut : 

“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang 

untuk jangka waktu tertentu”. 

Anggaran menurut Edy Sukarno (2000:144) adalah sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, 

dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu 

perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang”. 

Menurut konsep akuntansi pertanggungjawaban, anggaran harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Setiap pusat pertanggungjawaban harus diikutsertakan dalam penyusunan 

anggaran, karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer 

yang harus dilaksanakan dan sekaligus sebagai tanda penilaian prestasi 

mereka, dengan keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, akan 

menimbulkan rasa tanggung jawab dan motivasi manajer dalam mencapai 

tujuan perusahaan ynag dirumuskan dalam anggaran. 

2. Harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara manajer, sehingga 

tercipta keselarasan tujuan-tujuan mereka dengan tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. 

3. Anggaran harus menyatakan dengan jelas biaya terkendali di tiap-tiap pusat 

pertanggungjawaban 
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2.5.2 Fungsi dan Tujuan Anggaran 

Pembuatan anggaran merupakan proses yang memakan waktu dan 

biaya. Para manajer dan karyawan diminta untuk memberikan informasi dan 

waktu untuk menyiapkan anggaran ini dan membuat laporan prestasi dan 

aktivitas-aktivitas pengendalian anggaran lainnya. Apakah ini berguna? Apakah 

perusahaan akan memperoleh keuntungan dari sisi anggarannya? 

Jawaban untuk semua pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa 

dinyatakan secara umum untuk semua perusahaan. Beberapa perusahaan 

memperoleh jauh lebih banyak manfaat atas uang yang mereka keluarkan untuk 

pembuatan anggaran dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Anggaran memberikan nilai lebih bagi banyak perusahaan yang menggunakan 

sistem anggarannya secara efektif. 

Menurut R. A. Supriyono (1991:343) proses perencanaan anggaran 

memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi perencanaan 
 Tahap perencanaan awal adalah penentuan strategi pokok untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, tahap selanjutnya adalah 
penyusunan program. Selanjutnya tahap terakhir perencanaan adalah 
penyusunan anggaran  setiap pusat pertanggungjawaban untuk 
melaksanakan program dalam jangka pendek, umumnya 1 tahun. 

2. Fungsi koordinasi 
 Anggaran sebagai alat koordinasi rencana dan tindakan berbagai unit 

yang ada dalam organisasi agar dapat bekerja secara selaras ke arah 
pencapaian tujuan. 

3. Fungsi komunikasi 
 Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tingkat organisasi 

berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran. 
4. Fungsi motivasi 
 Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di 

dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. 
5. Fungsi pengendalian dan evaluasi  
  Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan, karena 

anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para 
pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran. 
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6. Fungsi pendidikan 
 Anggaran sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bekerja 

secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang ia pimpin, dan 
sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di 
dalam organisasi yang bersangkutan. 

 
Menurut Anthony, Welsch yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana 

(1995:629) anggaran memiliki beberapa tujuan yaitu : 

1. “Sebagai alat bantu membuat dan mengkoordinasikan rencana jangka 
pendek (Planning). 

2. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan rencana-rencana tersebut 
kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban (Communacating). 

3. Sebagai salah satu jalan untuk memotivasi manajer untuk mencapai 
tujuan pusat pertanggungjawaban (Motivation). 

4. Sebagai alat pengendalian atas aktivitas yang dilaksanakan (Controlling). 
5. Sebagai suatu dasar untuk mengevaluasi kinerja pusat 

pertanggungjawaban dan manajer-manajernya (Evaluation). 
6. Sebagai alat pelatihan manajer (Education)”.  

 
Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Planning.  Langkah pertama dalam perencanaan adalah tujuan. Setelah tujuan 

dasar ditentukan, strategi dan kebijakan tersebut harus dirumuskan. Selanjutnya 

strategi dan kebijakan tersebut harus dituangkan ke dalam anggaran periodik agar 

dapat dinilai dan ditinjau kembali kemajuan yang dicapai apakah telah mengarah 

kepada tujuan yang diinginkan. Jika lingkungan telah berubah, kemungkinan 

diperlukan revisi terhadap rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Communicating.  Rencana – rencana manajemen tidak akan dapat 

dilaksanakan jika organisasi tidak mengerti apa yang mereka rencanakan. Proses 

penyusunan anggaran dapat menjadi alat penghubung bagi terjadinya pertukaran 

ide dan sasaran di antara pengelola berbagai bagian di dalam organisasi. Proses 

peninjauan ulang anggaran dan jaringan komunikasi anggaran program-program 

yang tidak perlu dan tidak produktif ketika hasil final anggaran tersebut akan 

disetujui. 

 

Motivation. Jika lingkungan mendukung, proses penyusunan anggaran dapat 

menjadi sumber kekuatan dalam memotivasi para manajer untuk berusaha 

 



 32

mencapai tujuan pusat pertanggungjawabannya, bahkan tujuan organisasi secara 

keseluruhan. Motivasi akan semakin besar manakala para manajer ikut serta 

berperan aktif dalam perumusan anggaran. 

 

Controlling. Pengendalian berusaha menjamin bahwa hasil yang diinginkan 

tercapai. Anggaran sendiri merupakan pernyataan dari hasil-hasil yang diharapkan 

pada saat anggaran disusun. Anggaran yang disusun secara hati-hati barangkali 

merupakan standar yang terbaik sebagai alat control untuk membandingkannya 

dengan hasil kinerja aktual. Analisis perbedaan antara realisasi dengan anggaran 

menghasilkan :  

1. mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian. 

2. membuktikan suatu kemungkinan yang tidak terprediksi pada saat 

penyusunan anggaran. 

3. menampakkan bahwa anggaran sudah tidak realistis dalam beberapa hal. 

 

Evaluation. Anggaran merupakan perkiraan hal-hal yang akan terjadi di masa 

yang akan datang dan dengan demikian dipakai sebagai perkiraan presentasi yang 

bisa diterima. Presentasi manajemen di setiap bidang yang dianggarkan dinilai 

dengan cara membandingkan presentasi aktual dengan proyeksi yang 

dianggarkan. Kebanyakan manajer ingin mengetahui hal-hal yang diharapkan dari 

mereka sehingga mereka dapat memonitor presentasi mereka sendiri. Anggaran 

membantu memberikan informasi seperti itu. Tentu saja, manajer dapat dievaluasi 

berdasarkan kriteria lain, akan tetapi akan lebih bernilai apabila memiliki ukuran 

prestasi yang terkuantifikasi. 

Education. Anggaran juga bermanfaat dalam mendidik para manajer 

mengenai pekerjaan-pekerjaan pada pusat pertanggungjawaban secara mendetail 

dan hubungan antara pusat-pusat pertanggungjawaban lainnya dalam organisasi. 
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2.5.3 Manfaat Anggaran 

Supriyono (2000:345) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga 

kegunaan pokok sebagai berikut : 

1. “Sebagai pedoman kerja 
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 
sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-
kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
Anggaran berfungsi alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-
bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, 
saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah 
ditetapkan. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja 
Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding 
untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti”. 

 

Dalam penyusunan anggaran, diperlukan suatu unit organisasi yang 

mengkoordinasikan berbagai jenis usulan anggaran dari berbagai pusat 

pertanggungjawaban untuk kemudian disusun menjadi rancangan anggaran induk. 

Unit organisasi ini hanya dibentuk pada saat proses penyususnan anggaran saja. 

Jika proses penyususnan anggaran perusahaan telah selesai, komite anggaran 

menjadi tidak berfungsi dan fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran 

diserahkan kepada unit organik perusahaan. 

Komite anggaran menurut Mulyadi (2001:502) terdiri dari : 

(1) “Direktur utama, sebagai ketua merangkap anggota komite. 
(2) Direktur pemasaran, sebagai anggota. 
(3) Direktur produksi, sebagai anggota. 
(4) Direktur keuangan dan administrasi, sebagai anggota. 
(5) Manajer departemen keuangan, sebagai sekretaris komite”.  

 

Mulyadi  (2001:503-504) menyatakan tugas komite anggaran adalah : 

(1) “Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk 
tahun anggaran. 

(2) Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok 
tersebut kepada para manajer pusat pertanggungjawaban. 

(3) Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat 
pertanggungjawaban. 

(4) Melakukan negosiasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban 
mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan. 
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(5) Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan 
kepada dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS). 

(6) Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan 
RUPS. 

(7) Melakukan negosiasi dengan para manajer di pusat pertanggungjawaban 
mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS. 

(8) Melakukan revisi anggaran, sesuai dengan kebijakan rapat umum 
pemegang saham”. 

 
2.5.4 Jenis Anggaran 

Jenis-jenis anggaran berdasarkan jenis pusat pertanggungjawabannya 

sebagai berikut : 

1. Anggaran Biaya 

Jenis anggaran biaya menurut Anthony, Robert dan Govindarajan yang 

diterjemahkan oleh Agus Maulana (2003 : 491) sebagai berikut : 

(a) Anggaran yang menyangkut biaya yang dapat diperhitugkan secara 

teknis (engineered expense) di pusat pertanggungjawaban, dimana output 

(keluaran) dapat diukur.  

Anggaran biaya teknik atau biaya terukur adalah anggaran yang pada 

umumnya merupakan biaya produksi pada unit-unit pabrik atau pada unit 

dimana biaya teknik ini dominan. 

Penyusunan anggaran biaya teknik dilakukan oleh pusat 

pertanggungjawaban. Anggaran ini masukan dan keluarannya dapat 

diukur dalam suatu kaidah hubungan yang proporsional. Adanya 

pengukuran biaya teknik antara lain bertujuan untuk pengukuran 

efisiensi. Manajer pusat biaya teknik bertaggung jawab sepenuhnya atas 

pencapaian target yang dianggarkan. Oleh karena itu semua kendala 

biaya dikendalikan dan yang tidak dikendalikan seperti penyimpangan 

volume penjualan akan dieliminir dengan adanya anggaran fleksibel. 

(b) Anggaran yang diperhubungkan dengan biaya pertimbangan 

(discreationary expense) di pusat pertanggungjawaban dimana outputnya 

tidak dapat diukur”. 

Dalam hal ini anggaran biaya kebijakan digunakan untuk pusat 

pertanggungjawaban biaya yang sebagian besar masukannya tidak 
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mempunyai hubungan yang nyata dengan keluarannya. Meskipun 

masukannya dapat diukur, namun keluarannya sulit untuk diukur dalam 

satuan mata uang. Oleh karena itu, anggaran biaya kebijakan tidak dapat 

digunakan untuk pengukuran efisiensi. Untuk pengendalian biaya 

kebijakan satu-satunya cara yang digunakan adalah melalui besarnya 

volume yang akan dilaksanakan. Apabila semua kegiatan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tidak melampaui anggarannya, 

maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian biaya ini telah dilakukan 

dengan efektif. 

Anggaran biaya kebijakan disusun oleh pusat-pusat biaya yang sebagian 

besar biayanya merupakan biaya kebijakan. Biaya pemasaran, biaya 

umum dan biaya administrasi termasuk ke dalam lingkup biaya jenis ini. 

 

2. Anggaran Pendapatan 

Suatu anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi penjualan dalam unit, 

dikalikan dengan perkiraan harga jual. Anggaran ini merupakan unsur 

anggaran laba rugi yang paling kritis dan juga merupakan unsur yang 

paling besar derajat ketidakpastiannya, sedangkan pada satu perusahaan 

ketidakpastian tersebut berbeda dari waktu ke waktu. Pertimbangan 

manajemen dalam anggaran pendapatan sangat penting. Oleh karena itu 

anggaran tersebut mengandung unsur ramalan atas beberapa kondisi 

tertentu, yang sulit dikendalikan oleh manajer penjualan. Situasi ekonomi, 

atau persaingan harga, merupakan contoh kondisi yang harus 

diperimbangkan dalam menyusun anggaran pengendalian. 

Anggaran pendapatan tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi 

manajerial karena memiliki keterbatasan, diantaranya banyak sekali 

ketidakpastian di pasar yang berada di luar kendali manajer pemasarannya, 

sehingga manajer pemasaran tidak dapat memikul tanggung jawab penuh 

atas tercapainya sasaran penjualan. Jadi anggaran pendapatan hanya 

digunakan untuk mengukur efektivitas pemasaran. 
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3. Anggaran Laba-Rugi 

Anggaran laba rugi adalah suatu rencana tahunan yang terdiri dati serangkaian 

angka-angka proyeksi keuangan untuk tahun yang akan datang yang 

merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Anggaran ini dapat 

merupakan anggaran perusahaan secara keseluruhan, maupun untuk pusat laba 

saja. Anggaran laba rugi dapat digunakan untuk :  

a. Alokasi sumber daya dalam mencapai sasaran menurut anggaran. 

b. Untuk perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan perusahaan dan pusat 

pertanggungjawaban. 

c. Sebagai bahan pengecekan terakhir atas ketepatan anggaran biaya. 

d. Untuk penugasan tanggung jawab dan setiap manajer serta penentuan 

kontribusinya terhadap perusahaan. 

Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai anggaran laba rugi yaitu : 

a. Penggunaannya untuk dipakai sebagai alat pengukur prestasi manajer, 

sangat bervariasi di perusahaan. 

b. Besarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer pusat laba 

untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dapat dilihat dari anggaran 

laba rugi. 

 

2.5.5 Syarat-Syarat Anggaran yang Baik 

Supriyono (2000:346) mengatakan, agar program anggaran dapat 

berhasil dengan baik, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut : 

1. “Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 
dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 
tegas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai. 
Sistem akuntansi yang memadai meliputi penggolongan rekenig yang 
sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan 
dan dihitung penyimpangannya, pencatatan akuntansi memberikan 
informasi mengenai realisasi anggaran, laporan didasarkan pada 
akuntansi pertanggungjawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisis. 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 
prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 

 



 37

4. Adanya dukungan dan pelaksana. 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 
dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah”. 

 
 
2.6. Pengertian Biaya Produksi dan Efektivitas Pengendalian Biaya 

Produksi 

2.6.1 Pengertian Biaya Produksi 

Dalam suatu organisasi terdapat berbagai macam kegiatan yang akan 

menimbulkan biaya. Pada dasarnya, biaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

2 bagian sehubungan dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut, yaitu 

biaya produksi dan biaya non produksi. 

Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan proses 

transformasi dari bahan baku menjadi produk jadi, yang meliputi 3 unsur biaya 

yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, sedangkan 

biaya non produksi adalah biaya yang terjadi selain dari kegiatan produksi, seperti 

biaya pemasaran, dan biaya administrasi. 

Menurut Mulyadi (2005;387) mendefinisikan biaya produksi sebagai 

berikut : 

“Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual” 

Beradasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi 

adalah biaya yang berhubungan dengan proses pengolahan produk, dari bahan 

mentah manjadi barang jadi yang terdiri dari 3 komponen biaya yaitu biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. 

 

2.6.2 Biaya Bahan Baku Langsung 

Menurut Supriyono (2001;193) pengertian biaya bahan baku adalah 

sebagai berikut : 

“Biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan 

baku didalam kegiatan pengolahan produk”. 
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Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan bahan baku langsung 

adalah bahan baku dan suku cadang yang dipergunakan dalam proses produksi 

yang biayanya dapat ditelusuri secara langsung kepada produk yang dihasilkan. 

Sedangkan menurut Horngren dkk (2003:96) dijelaskan pengertian 

biaya bahan langsung adalah : 

“Direct materials cost are the acquisition costs of all materials that 

evevtually become part of the cost object (work  in process, finished goods) and 

that can be traced to the cost object in an economically feasible way”. 

Biaya bahan baku langsung merupakan biaya seluruh bahan yang 

menjadi bagian barang jadi dan dapat ditelusuri langsung pada barang jadi 

tersebut dengan cara yang ekonomis. 

 

2.6.3 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Menurut Mulyadi (2005;319) mendefinisikan biaya tenaga kerja 

langsung adalah sebagai berikut : 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah harga yang dibebankan untuk 

penggunaan tenaga manusia tersebut”. 

Sedangkan menurut Horngren dkk (2003:36) menggunakan istilah 

direct manufacturing labour costs untuk istilah biaya tenaga kerja langsung 

dengan pendefinisian sebagai berikut : 

“ Direct manufacturing labour cost include the compensation of econimically 

feasible way”. 

Jadi kesimpulan dari kedua pengertian di atas adalah biaya tenaga kerja 

langsung merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai 

proses produksi termasuk di dalamnya gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja 

yang secara langsung memproses bahan baku menjadi produk jadi. 
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2.6.4 Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Meigs dkk (1999:713) mendefinisikan biaya overhead pabrik 

sebagai berikut : 

“Manufacturing overhead is a catch all classification, which includesa all 

manufacturing cost order than the costs of direct material and direct labour“. 

Yang termasuk ke dalam kelompok biaya overhead pabrik ini meliputi 

bahan penolong, tenaga kerja langsung, biaya listrik, penyusutan pabrik atau 

mesin, dll. 

Selanjutnya Mulyadi (2005;193) menyatakan bahwa yang termasuk ke 

dalam biaya overhead pabrik adalah : 

1. “ Biaya bahan penolong; bahan penolong adalah bahan yang tidak 
menjadi bagian dari produk jadi, atau bahan yang menjadi bagian dari 
produk jadi, tetapi nilainya relative kecil jika dibandingkan dengan 
harga pokok produksi tersebut. 

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan; biaya reparasi dan pemeliharaan 
berupa biaya suku cadang, biaya bahan baku habis pakai dan harga 
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan 
dan pemeliharaan emplacement, kendaraan, perkakas, laboratorium, da 
aktiva tetap yang digunakan untuk keperluan pabrik. 

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung; biaya tenaga kerja tidak langsung 
adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan 
secara langsung kepada produk/ pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja 
tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan 
yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. 

4. Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, 
biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah 
biaya depresiasi emplecement pabrik, dan sebagainya. 

5. Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya yang 
termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung 
dan emplecement, dan sebagainya. 

6. Biaya produksi tidak langsung. Biaya yang memerlukan pengeluaran 
uang tunai. Biaya yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain 
adalah biaya reparasi yang diserahkan kepadapihak luar perusahaan, 
biaya listrik PLN, dan sebagainya”. 
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2.6.5 Pengertian Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi 

Pengertian efektivitas menurut R. A. Supriyono (2001:27) sebagai berikut  

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban 

dengan tujuannya”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diuraikan bahwa efektivitas 

merupakan hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban dengan 

sasaran perusahaan yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran suatu 

pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin 

efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut. 

 Efektivitas pengendalian biaya produksi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara meminimalkan 

penyimpangan biaya produksi yang terjadi, baik selisih biaya bahan baku, selisih 

biaya tenaga kerja, maupun selisih biaya overhead pabrik. R. A. Supriyono 

(2001;384) menyatakan bahwa penyimpangan biaya produksi merupakan 

perbedaan antara anggaran dengan realisasi, dan jika penyimpangan cukup 

signifikan maka penyimpangan tersebut perlu diselidiki lebih lanjut. 

 Efektivitas pengendalian biaya produksi juga menyangkut kesesuaian 

kuantitas produk yang dihasilkan dengan anggaran, kualitas produk yang sesuai 

dengan target kualitas, dan ketepatan waktu produksi. Jadi pada dasarnya biaya 

produksi dikatakan efektif jika dalam proses pengelolaan bahan baku menjadi 

barang jadi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila hal-hal tersebut 

belum dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka perlu dilakukan langkah-langkah 

perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian biaya produksi . 

 

2.7. Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi 

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki tiap-tiap 

manajer. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada tiap-tiap 

tingkatan manajemen akan memudahkan manajemen dalam menilai pelaksanaan 
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yang dicapai para manajer dengan cara membandingkan anggaran dengan biaya 

produksi yang sesungguhnya. 

Dari laporan pertanggungjawaban yang disampaikan manajer produksi dapat 

diketahui prestasi kerja manajer tersebut dan penyimpangan yang terjadi, setelah 

itu ada tindakan koreksinya bila diperlukan. Akuntansi pertanggungjawaban bisa 

meningkatkan efektivitas pengendalian biaya produksi bila perusahaan dapat 

melaksanakan persyaratan untuk terselenggaranya akuntansi pertanggungjawaban 

secara memadai. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban merupakan alat 

bantu manajemen dalam melakukan fungsi pengendaliannya pada biaya produksi, 

sehingga efektivitas pengendalian biaya produksi dapat tercapai. 

  

Akuntasi 
Pertanggung -
jawaban yang 
memadai 

Terpenuhinya syarat-syarat Sistem Akuntansi 
Pertanggungjawaban : 
 

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas baik tugas,  

    wewenang dan tanggung jawab tiap bagian yang dipimpin oleh  

    seorang manajer. 

2. Adanya anggaran yang   disusun oleh setiap bagian. 

3. Adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. 

4. Susunan kode  rekening yang mencantumkan kode bagian 

5. Sistem pelaporan kepada manajer yang bertanggung jawab. 

6. Sistem  penghargaan atas prestasi kerja  yang dicapai. 

 
 
Karakterisik Akuntansi Pertanggungjawaban : 
 

1. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban, dalam hal ini 

    terdapatnya struktur organisasi yang jelas. 

2. Standar sebagai tolak ukur kinerja yaitu disusunnya suatu  

   anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah  

   ditetapkan. 

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran 

   dengan realisasinya. 
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4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman  

   berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

 
Efektivitas 

pengendalianBi

aya Produksi 

Tercapainya efektivitas pengendalian biaya produksi : 
 
1. Penyimpangan   biaya produksi      yang tidak signifikan. 

     - Selisih biaya bahan baku yang terjadi. 

     - Selisih biaya tenaga kerja yang terjadi. 

     - Selisih  biaya   overhead yang terjadi. 

2. Kuantitas  produksi  sesuai dengan anggaran. 

3. Produksi  dilakukan   tepat waktu. 

4. Dihasilkannya      produk yang berkualitas. 

 
 
Tercapainya efektivitas pengendalian : 
 
1. Pekerjaan sudah sesuai dengan standard perusahaan 
2. Penyimpangan yang tidak terlalu menyimpang dari atandard 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 
3. Penyimpangan yang sudah terjadi sudah dikoreksi dengan cara : 

- Menghayati masalah yang dihadapi. 
- Mencari kemungkinan untuk mengatasi atau memperbaiki 

adanya kesalahan. 
- Menentukan cara-cara untuk mengadakan koreksi yang paling 

tepat”. 
 

 

2.8. Konsep Tentang Pengendalian. 

2.8.1 Pengertian Pengendalian 

Pada dasarnya, organisasi yang terdiri atas manajer dan karyawan harus 

dikendalikan dengan cara memotivasi dan menuntun agar dipatuhi kebijakan dan 

strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, dan harus koreksi apabila 

menyimpang dari arah pencapaian tujuan organisasi. Manajemen harus menjaga 

agar organisasi tetap terkendali sehingga akan melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan.  
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Pengertian pengendalian menurut Welsh, Hilton and Gordon yang 

dialihbahasakan oleh Hyginus Ruswinarto dan Herman Wibowo (1994;729) 

adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian adalah proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk 
mencapai tujuan organisasi yang mencakup penetapan standar, 
membandingkan hasil dengan sasaran dan standar, mendorong keberhasilan 
dan memperbaiki kekurangan”. 

 

 Menurut Milton F. Usry yang dialihbahasakan oleh Krista (2004;6) 

pengertian pengendalian adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian merupakan usaha sistematis manajemen untuk mencapai 

tujuan dengan cara membandingkan aktivitas dengan rencana, dan jika ada 

perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapt dilakukan”. 

Sedangkan Hansen & Mowen yang dialihbahasakan oleh Fitriasari dan 

Deny Arnos (2004;562) mengartikan pengendalian adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian adalah proses menetapkan standar, menerima respons atas 

kinerja aktual, dan melakukan tindakan korektif apabila kinerja aktual 

menyimpang secara signifikan dari kinerja yang direncanakan”. 

 Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan suatu usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan cara 

mengarahkan operasi agar aktivitas aktual sesuai dengan yang direncanakan dan 

membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting antara 

prestasi kerja dengan rencana tersebut. 

 

2.8.2 Proses Pengendalian 

Basu Swastha (1995;123) mengemukakan bahwa proses pengendalian 

dapat dibagi menjadi 3 tahap yang berurutan, yaitu sebagai berikut : 

1. Menciptakan standar. 
Standar merupakan suatu kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan dan 
standar yang dibuat biasanya didasarkan pada suatu kondisi atau 
kemampuan kerja yang formal. 

2. Membandingkan kegiatan yang dilakukan dengan standar. 
Langkah kedua ini dilakukan untuk mengeahui sampai seberapa jauh 
adanya penyimpangan yang telah terjadi. 

3. Melakukan tindakan koreksi. 
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Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan segala rencana atau standarnya. Urutan kegiatan yang 
harus dilakukan dalam pengambilan tindakan koreksi yaitu: 
- menghayati masalah yang dihadapi. 
- Mencari kemungkinan untuk mengatasi atau memperbaiki adanya 

kesalahan. 
- Menentukan cara-cara untuk mengadakan koreksi yang paling tepat”. 

 

 

 

 



 

BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi, yang menjadi objek penelitian adalah peranan 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dalam menunjang 

efektivitas biaya produksi Departemen Weaving pada PT. Grandtex, yaitu sebuah 

perusahaan industri yang bergerak dalam bidang tekstil dan berlokasi di Jalan 

Jendral Ahmad Yani No.127 Km.7, Bandung.  

PT. Grandtex dipilih karena perusahaan ini cukup besar dan memenuhi 

syarat bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

tidak membahas seluruh biaya produksi yang terjadi dalam perusahaan, hanya 

terbatas pada biaya produksi Departemen Weaving dan pertanggungjawaban 

penggunaan biaya tersebut. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan ekspor non 

migas, maka pada tahun 1971 PT. Grandtex- South Grandtex didirikan dengan 

mengambil lokasi di Jalan Ahmad Yani No. 127 KM. 7, Bandung. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan patungan antara pengusaha Indonesia dan pengusaha dari 

Hongkong. Mulai tahun 1981 terjadi perubahan kepemilikan  kepada ARGO 

MANUNGGAL GROUP yang berkantor pusat di Wisma Argo Manunggal 15th 

floor, Jalan Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta 12930, Indonesia. 

Agar lebih mudah dan efisien dalam sistem pengadministrasian, maka PT. 

Grandtex- South Grandtex yang awalnya memiliki dua badan hukum, sejak bulan 

1994 menjadi satu badan hukum dan nama PT. Grandtex- South Grandtex dilebur 

menjadi PT. Grand Textile Industry Bandung (PT. Grandtex). 

Pada saat ini PT. Grand Textile Industry memiliki karyawan lebih kurang 

2200 orang, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun bidang-bidang 

lainnya. Sistem komputerisasi untuk absensi karyawan merupakan langkah yang 

45 
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efisien untuk memonitor jam kerja produktif karyawan sebagai bahan evaluasi 

dalam pertemuan bulanan pimpinan. Jam kerja karyawan terbagi menjadi empat 

shift : 

1. Shift A dari jam : 06.00-14.00 

2. Shift B dari jam : 14.00-22.00 

3. Shift C dari jam : 22.00-06.00 

4. Shift U dari jam : 08.00-16.00 

Salah satu yang menjadi keistimewaan PT. Grand Textile Industry adalah 

proses produksinya yang dapat menghasilkan kain Denim dengan berat 4 onz/yard 

sampai 16 onz/yard, serta benang Cotton 100% dan benang Blended. Jenis 

produksi tersebut memiliki daerah pemasaran yang sangat luas sekali, meliputi 

Amerika, Asia, dan Eropa. Karena proses produksinya memerlukan teknologi 

yang cukup rumit, sehingga tidak banyak perusahaan di Indonesia yang mampu 

memprosesnya. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

Struktur organisasi merupakan susunan yang terdiri dari fungsi-fungsi dan 

hubungan-hubungan yang ada dalam suatu perusahaan yang menyatakan 

keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Di samping itu, 

struktur organisasi perusahaan mengemukakan adanya batas-batas wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing orang yang berada dalam struktur tersebut. 

PT. Grandtex mempunyai struktur organisasi yang berdasarkan pada 

departementalisasi, yaitu departementalisasi fungsional yang pekerjaannya 

dikelompokkan menurut fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. 

Adapun tugas-tugas dari setiap jabatan adalah sebagai berikut : 

 

1. Factory Manager 

a. Menjabarkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kerja yang 

telah ditetapkan oleh direksi menjadi uraian yang rinci untuk tiap-tiap unit 

organisasi. 
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b. Memeriksa laporan kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian target, 

efisiensi, dan kualitas produksi. 

c. Melaporkan kepada direksi biaya aktual produksi untuk setiap produk 

setiap bulan. 

d. Mengatur sistem kerja dan membina peningkatan kualitas dan 

pemberdayagunaan pegawai bawahannya agar tercapai efisiensi kerja. 

 

2. Deputy Factory Manager 

a. Menentukan penggunaan sub-material. 

b. Menetapkan standar kualitas sub-material yang diproduksi. 

c. Menyetujui dan menetapkan spesifikasi serta order pembelian spare-parts. 

d. Pengaturan atau penetapan pemakaian mesin. 

e. Menolak atau menerima semua jenis produksi baru. 

 

3. Department Human Resources Development 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pekerjaan yang 

meliputi kegiatan-kegiatan umum, perizinan, personalia, dan 

kesejahteraan karyawan. 

b. Memeriksa laporan-laporan mengenai keadaan pegawai dan urusan 

umum,  serta mengatasi masalah-masalah yang timbul di bidang umum 

dan personalia. 

c. Mencari dan menerima karyawan atas permintaan masing-masing bagian 

dan menempatkannya pada bagian yang sesuai dengan kemampuannya. 

d. Mengadakan pelatihan-pelatihan dan penerangan kepada semua tenaga 

kerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk 

pembinaan serta peningkatan sumber daya manusia. 

 

4. Utility 

a. Merencanakan spesifikasi dan order mesin serta alat-alat yang diperlukan 

untuk menunjang jalannya mesin-mesin produksi. 

b. Memeriksa hasil analisa pengecekan air limbah dan kalibrasi alat. 
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c. Mengkoordinasikan pelaksanaan maintenance jaringan listrik dan 

elektronik. 

d. Mengoperasikan ketel uap. 

 

5. QC Weaving and Spinning 

a. Menilai kualitas product in process maupun finished goods dalam hal 

kesesuaian dengan standar yang telah disepakati dan sasaran kepuasan 

pelanggan.  

b. Menginformasikan hasil dari penelitian tersebut kepada bagian-bagian 

yang berkepentingan. 

c.   Melaksanakan new product development. 

 

6. Purchasing 

a. Merencanakan dan melaksanakan pembelian kebutuhan barang, jasa 

termasuk vendor dari tiap bagian yang membutuhkan. 

b. Mengusahakan terjaminnya pelaksanaan pengadaan barang-barang yang 

tepat pada waktunya serta dalam kualitas, kuantitas dan nilai yang secara 

ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. 

 

7. Warehouses 

a. Menentukan pemilihan sarana angkutan untuk pengiriman barang (eksport 

atau import). 

b. Melaksanakan maintenance dan sistem penempatan barang-barang hasil 

produksi atau bahan-bahan mentah. 

 

8. Manager Weaving Preparation and Weaving 

a. Menetapkan spesifikasi dan rencana pembelian spare-parts sesuai dengan 

kebutuhan dan rencana kerja. 

b. Menentukan pengklasifikasian produksi yang sesuai dengan kebutuhan 

rencana produksi. 

c. Mengatur dan menentukan pemakaian tenaga kerja di departemennya. 
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d. Menyetujui pelaksanaan maintenance dan pelaksanaan over houl semua 

mesin. 

e. Menjamin tercapainya target kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan. 

f. Bertanggung jawab terhadap factory manager. 

 

9. Superintendent Weaving Preparation and Weaving 

a. Pengaturan tenaga kerja di divisinya. 

b. Memberikan supervisi yang berhubungan dengan perawatan serta 

kelancaran mesin-mesin.  

c. Mengatur pengoperasian seluruh mesin dan peralatan di divisinya. 

d. Memberikan supervisi yang berhubungan dengan proses produksi di 

divisinya dalam mempersiapkan proses selanjutnya untuk memenuhi 

target produksi kualitas yang telah ditentukan. 

e. Merencanakan jumlah pemakaian mesin untuk mencapai target kualitas 

dan kuantitas per jenis produksi. 

f. Membuat laporan bulanan atau stock opname sebagai 

pertanggungjawaban hasil kerja. 

 

10. Superintendent Section Head Finishing-1 

a. Pengaturan tugas-tugas tenaga kerja di divisinya. 

b. Mengatur pengoperasian seluruh mesin dan peralatan (di divisinya) sesuai 

dengan standar kerja. 

c. Mengalokasikan material dan mesin-mesin setiap hari, serta mengawasi 

produksi. 

d. Membuat laporan bulanan kegiatan divisinya untuk kepala departemen. 

e. Menentukan groding jenis produksi. 

f. Menginformasikan semua data hasil produksi pertenunan baik kuantitas 

dan kualitas yang didapat dan melakukan pemeriksaan seluruh jenis hasil 

produksi. 
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11. Supervisor Head Weaving 

a. Menyusun rencana teknik yang lebih mendetail sesuai dengan rencana 

kerja produksi yang telah ditetapkan. 

b. Menyusun skedul produksi pada setiap periode produksi untuk masing-

masing jenis barang. 

c. Melakukan pencatatan atau administrasi yang baik, tepat, dan lengkap 

untuk setiap langkah proses produksi. 

d. Menyusun data statistik proses produksi sejauh yang diperlukan. 

e. Mengatur pelaksanaan kerja produksi. 

f. Mengatur dan menentukan order pekerjaan dari proses produksi. 

g. Bertanggung jawab terhadap superintendent section head. 

 

12. Production Planning Control 

a. Merencanakan pra rencana produksi spinning dan weaving. 

b. Memonitor produksi baik secara harian, mingguan maupun  bulanan. 

c. Mendata dan mengevaluasi hasil produksi, baik kualias maupun kuantitas. 

d. Komunikasi dengan bagian penjualan benang dan kain. 

 

13. Spinning 

Melaksanakan proses produksi pemintalan yang menghasilkan produk 

benangring Combed, Carded, Blended  dan benang OE dengan nomor benang 

5 S sampai dengan 45 S untuk keperluan bahan baku departemen weaving. 

 

14. Advisor 

a. Memberikan advise diminta walaupun tidak kepada factory manager. 

b. Memberikan supervisi manajerial kepada seluruh pimpinan menengah ke 

atas pabrik dalam pelaksanaan operasional perusahaan. 

 

15. Quality Management Representative (QMR) 

Mengatur dan melaksanakan sistem manajemen mutu, mencakup seluruh 

departemen pemintalan dan pertenunan sesuai instruksi direktur dan sesuai 
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dengan kebijakan mutu, serta prosedur yang ditetapkan dalam manual mutu 

dan manual prosedur PT. Grandtex. 

 

16. Marketing  

a. Menetapkan langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan agar 

penjualan bisa meningkat. 

b. Mengadakan survei ke lapangan untuk mengadakan pendekatan ke para 

langganan. 

c. Mencari dan membuka lahan atau pangsa pasar baru agar produk-produk 

perusahaan dapat masuk ke semua daerah. 

 

17. Finance and Accounting 

a. Mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. 

b. Mengatur keluar masuk keuangan perusahaan dan gaji buruh. 

c. Mengatur tentang perpajakan di perusahaan. 

d. Menerapkan sistem dan metode akuntansi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan secara efektif.  

 

3.2. Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data 

dan fakta yang diperoleh untuk ditarik suatu kesimpulan secara umum mengenai 

masalah yang ada. Sedangkan pendekatan penelitiannya melalui studi kasus, 

artinya penelitian dilakukan pada suatu objek penelitian. 
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3.2.1. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : 

1. Penelitian lapangan 

Yaitu melakukan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan, 

sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

langsung dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Dari hasil wawancara, penulis akan 

memperoleh data mengenai gambaran umum dan sejarah perkembangan 

perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang, serta 

kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan, khususnya yang menyangkut 

produksi tenun. 

b. Observasi, yaitu  teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan yang erat 

kaitannya dengan masalah akuntansi pertanggungjawaban dan aktivitas 

produksinya. Penulis akan melakukan observasi terhadap perusahaan 

mengenai proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban di bagian 

produksi tenun dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.  

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar 

pertanyaan yang diisi oleh pejabat yang bersangkutan untuk mendapatkan 

data mengenai masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen dan penilaian 

efektivitas biaya produksi Departemen Weaving pada PT. Grandtex. 

Penulis membuat pertanyaan yang mengacu pada indikator masing-masing 

variabel. 

 

2. Penelitian kepustakaan 

 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis yang 

berasal dari buku-buku perpustakaan, catatan kuliah yang akan digunakan 
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sebagai dasar pengetahuan dan titik acuan dalam melakukan pembahasan 

dalam karya tulis ini. 

 

3.2.2. Operasionalisasi Variabel 

Sesuai dengan hipotesis skripsi, yaitu : peranan akuntasi pertanggungjawaban 

sebagai alat bantu manajemen dalam  menunjang efektivitas pengendalian biaya 

produksi, maka perlu diberikan definisi atas variabel-variabel yang ada. Dalam hal 

ini ada dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Akuntansi pertanggungjawaban yang memadai sebagai variabel independen, 

yaitu variabel yang keberadaannya mempengaruhi variable lain (variabel 

dependen). 

2. Efektivitas pengendalian biaya produksi sebagai variabel dependen, yaitu 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. 

 Kemudian setiap variabel tersebut ditentukan indikatornya masing-masing 

beserta skala pengukurannya dengan menggunakan kuesioner sebagai 

instrumennya. Variabel, indikator, dan skala pengukuran akan disajikan pada 

tabel di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 

Indikator Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

pengukuran 

Instrumen 

Peranan 

akuntansi 

pertanggung 

jawaban 

dalam 

Kememadai

an akuntansi 

pertanggung 

jawaban 

1. Struktur    

organisasi yang 

menetapkan secara 

tegas baik tugas, 

wewenang dan 

tanggung jawab 

Ordinal Kuesioner 
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2. Susunan kode 

rekening yang 

mencantumkan 

kode bagian 

Ordinal Kuesioner 

3. Adanya 

pemisahan biaya 

terkendali dan biaya 

tidak terkendali 

Ordinal Kuesioner 

4. Sistem pelaporan 

kepada manajemen 

yang 

bertanggungjawab 

Ordinal Kuesioner 

5. Adanya 

karakterisik 

pusatpertanggungja

waban 

Ordinal Kuesioner 

pengendalian 

biaya 

produksi 

 

6. Adanya 

perbandingan antara 

anggaran dan 

realisasi 

Ordinal Kuesioner 
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Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

pengukuran 

Instrumen 

1. Menetapkan 

anggaran biaya 

produksi 

Ordinal Kuesioner 

2. Adanya system 

pelaporan kepada 

manajer yang 

bertanggung 

jawab 

Rasio  Kuesioner 

3. Adanya 

perbandingan 

antara anggaran 

biaya produksi 

dengan biaya 

produksi 

sesungguhnya 

Ordinal Kuesioner 

4. Menganalisis 

sebab-sebab 

terjadinya 

perbedaan 

Ordinal Kuesioner 

Proses 

pengendalian 

5. Mengambil 

tindakan koreksi 

atas 

penyimpangan 

yang terjadi 

Ordinal Kuesioner 

Efektivitas 

pengendalian 

biaya 

produksi 

Tercapainya 

tujuan 

1. Efektivitas 

pengendalian 

biaya produksi 

Rasio Kuesioner 
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2. Tercapainya 

target produksi 

Rasio Kuesioner  pengendalian 

biaya 

3. Dihasilkannya 

produk yang 

bermutu 

Ordinal Kuesioner 

 

 

3.2.3. Teknik Pengembangan Instrumen 

Yang dimaksud dengan instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang 

digunakan untuk menghimpun dan mengukur data. Dalam penelitian ini data 

lapangan merupakan data primer, sedangkan data keputakaan merupakan data 

sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang dipergunakan 

dalam skripsi ini adalah kuesioner.  

Kuesioner merupakan alat bantu pengumpulan data dengan cara mengajukan 

daftar pertanyaan kepada sejumlah responden untuk mendapatkan jawaban atau 

tanggapan tertulis. Pilihan jawaban yang diberikan yaitu “ya” dan “tidak”. 

 

3.2.4. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan perhitungan persentase yang 

menunjukkan bagaimana peran akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektivitas biaya produksi. Pengukuran terhadap 

variabel-variabel dilaksanakan dengan membandingkan kondisi yang sebenarnya 

pada perusahaan yang diteliti dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan data yang diperoleh dari kuesioner, kemudian penulis 

melakukan analisis menggunakan metode persentase. Untuk menghitung 

persentase tersebut digunakan perhitungan : 

               

 

     Persentase= jumlah jawaban “Ya      
        Jumlah jawaban kuesioner X 100%
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Penilaian hasil persentase diklasifikasikan menurut ketentuan yang 

dikemukakan oleh Dean J. Champion yaitu : 

“1. 0% - 25%  = No Association or low association (weak 
association). 
2. 26% - 50% = Moderately low association (moderately weak 
association). 
3. 51% - 75% = Moderately high association (moderately strong 
association). 
4. 76%-100%  = High association (strong association) up to perfect 
association. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1. Aktivitas Departement Weaving 

4.2.1. Prosedur Proses Produksi Weaving 

Pada saat ini kegiatan perusahaan ditunjukkan baik untuk pemenuhan 

kebutuhan lokal atau dalam negri maupun ekspor. Di dalam proses produksi, 

Departement Weaving mengolah bahan baku yaitu benang cotton menjadi kain 

grey, yaitu kain yang dibentuk oleh sejumlah benang yang saling menyilang 

antara benang lusi dan benang pakan. Langkah pertama, mula-mula benang 

setelah dikanji (dengan sejumlah tertentu) kemudian dicucuk, lalu diproses 

dimesin tenun dengan ketentuan-ketentuan (konstruksi dan desain kain) yang 

telah disepakati. Oleh karena itu, pengetahuan tentang konstruksi dan desain kain 

sangatlah penting untuk menghindari keslahan selama proses tenun berlangsung. 

Konstruksi kain yang ada dapat merupakan buatan atau hak cipta dari perusahaan, 

dan dapat pula merupakan permintaan dari konsumen. Selanjutnya bagian 

Weaving akan membawa hasil produksi berupa kain grey ke departement finishing 

untuk diolah lebih lanjut. Walaupun perusahaa membuat kain dengan model 

berbeda-beda, tahap produksi weaving untuk tiap model umumnya sama dalam 

proses pembuatannya, yaitu sebagai berikut : 

1. Persiapan bahan baku. 

Pada tahap pertama dalam proses persiapan bahan baku, golongan benang 

(beam) yang telah dikanji diterima dari departeme Persiapan. Beam yang telah 

dikanji merupakan gulungan benang dengan jenis, nol, dan jumlah benang 

yang berbeda. Pemilihan jenis serta kode beam kanji tergantung kepada 

konstruksi dan jenis pesanan yang diinginkan konsumen. Apabila beam 

tersebut sudah memenuhi syarat maka dilakukan proses pencucuka. 
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2. Proses pencucukan  

Proses pencucukan adalah proses dimana setiap helai benang dimasukkan ke 

dalam dropper dan gun, kemudian beberapa helai benang dimasukkan ke 

dalam satu lubang sisir. 

Fungsi dropper, gun dan sisir adalah sebagai berikut ; 

a. Dropper 

Dropper berfungsi  untuk memberhentikan mesin tenun jika benang kanji 

putus. Setelah benang putus tersebut disambung kembali, maka operator 

akan menjalankan mesin kembali. 

b. Gun 

Gun bergerak naik turun sesuai denganketentuan untuk mendapatkan 

corak atau desain kain.  

c. Sisir 

Setiap lobang sisir dapat diisi dua atau lebih benang sesuai dengan 

kosntruksi kain. 

 

3. Proses pertenunan 

Proses pertenunan merupakan proses persilangan antara benang lusi dan 

benang pakan.Benan lusi adalah benang-benang yang terdapat pada suatu kain 

tenun dimana arah benang memanjang ke arah panjang kain (arah vertical). 

Benang pakan adalah benang-benang yang terdapat pada suatu kain tenun 

dimana arah benang memanjang ke arah lebar kain (arah horizontal). 

 

4. Penyerahan hasil tenun 

Pada tahap ini kain grey diserahkan ke departement finishing untuk dilakukan 

proses setrika,inspeksi dan packing.Selanjutnya dikemas dan disimpan 

digudang barang jadi sebelum dikirimkan kepada pemesan. 

 

4.2.2. Hasil Produksi Departement Weaving 

  Hasil produksi departement weaving berupa kain grey (denim) dengan 

bahan baku yang digunakan berupa benang cotton.Kain grey dapat diolah 

 



 60

manjadi berbagai macam warna atau kombinasi anyaman sesuai permintaan 

konsumen.  

 

4.2. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

4.2.1. Struktur Organisasi dan Pendelegasian Wewenang 

Struktur organisasi terdiri dari susunan fungsi-fungsi dan hubungan-

hubungan yang ada dalam suatu perusahaan yang menyatakan keseluruhan 

kegiatan untuk mencapai sasaran perusahaan. Struktur organisasi pada 

PT.Grandtex berbentuk garis dan telah menggambarkan berbagai tingkatan 

manajemen dan hubungan formal manajemen,serta adanya desentralisasi dan 

pembagian wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Pada PT.Grandtex 

masing-masing manajer bertanggungjawab atas unit yang dipimpinnya sehingga 

dapat ditunjuk suatu bagian atas suatu pusat pertanggungjawaban yang 

bartanggung jawab atasa biata-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing bagian 

apabila terjadi penyimpangan dari anggaran. Berbagai tugas,wewenang, dan 

tanggung jawab setiap unit organisasi telah diatur sehingga arah wewenang dan 

tanggung jawab hubungan kerjasama antar unit dala  perusahaan menjadi jelas.  

Tabel 4.1 

Kuesioner Struktur Organisasi 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 
Apakah di dalam perusahaan telah diterapkan 

sistem akuntansi pertanggungjawaban ?  
5 100 - - 

2 
Apakah dalam perusahaan telah terdapat struktur 

organisasi ?  
5 100 - - 

3 

Jika ya, apakah dalam struktur organisasi ini ada 

pemisahan fungsi, pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab secara jelas ?  

5 100 - - 

4 

Apakah terdapat uraian yang tegas dan tertulis 

dengan perincian instruksi untuk setiap pusat 

pertanggungjawaban ? 

5 100 - - 
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4.2.2. Pusat-pusat Pertanggungjawaban 

Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas tugas, wewenang dan 

tanggung jawab tiap tingkatan manajemen serta wewenang dan tanggung jawab 

dari setiap bagian yang ada merupakan salah satu syarat dalam penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan. Dalam system akuntansi 

pertanggungjawaban  terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban yang merupakan 

suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung 

jawab atas unitnya.Pada PT.Grandtex dalam struktur organisasinya mencerminkan 

pusat-pusat pertanggungjawaban. 

Pusat-pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Pusat-pusat 

pertanggungjawaban yang ada dalam perusahaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Pusat biaya 

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana bagian yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut diberi wewenang 

mengendalikan biaya, sehingga bagian tersebut harus bertanggungjawab 

penuh terhadap biaya yang dikeluarkan. Pusat biaya dalam perusahaan ini 

terdapat pada: 

a. Departement Produksi untuk biaya produksi. 

b. Departement Pembelian terdiri dari administrasi pembelian, administrasi 

hutang. 

c. Departement Personalia terdiri dari administrasi pegawai, hubungan 

perburuhan, personalia. 

d. Departement Pergudangan terdiri dari biaya penyimpanan, transportasi 

pengiriman barang (ekspor dan impor). 

2. Pusat Pendapatan 

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban dimana bagian yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut diberi wewenang 

untuk mengendalikan pendapatan. Pusat pendapatan dalam perusahaan ini 

terdapat pada departement pemasaran. 
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3. Pusat Laba 

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban dimana bagian yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut diberi wewenang 

untuk mengendalikan laba, sehingga bagian tersebut bertanggung jawab atas 

besarnya laba yang akan dicapai perusahaan. Pusat laba perusahaan ini 

dipimpin oleh seorang direktur utama yang menetapkan laba yang harus 

dicapai, dan untuk menerapkannya dibutuhkan bantuan dari departement 

pemasaran dan departement produksi. 

 

4. Pusat Investasi 

Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban dimana bagian yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tersebut diberi wewenang 

untuk mengendalikan investasi, sehingga bagian tersebut bertanggungjawab 

atas investasi yang dikeluarkannya disbanding dengan hasil yang 

didapatkannya. Pusat investasi dalam perusahaan ini terdapat pada direktur 

utama. 

 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner kepada 5 responden 

yang diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

di PT. Grandtex yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 

Kuesioner Pusat Pertanggungjawaban 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 

Apakah didalam perusahaan terdapat identifikasi 

pusat-pusat pertanggungjawaban yang jelas pusat 

pertanggungjawabannya ?  

5 100 - - 

2 
Apakah pengidentifikasian pusat 

pertanggungjawaban tersebut cukup efektif ?  
5 100 - - 

3 

Apakah setiap pusat pertanggungjawaban 

mengetahui dengan jelas pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing ? 

5 100 - - 

 

4.2.3. Klasifikasi dan Kode Rekening 

Salah satu syarat penerapan akuntasi pertanggungjawaban adalah adanya 

suatu metode untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan pada neraca dan 

perhitungan laba rugi. Metode yang biasa digunakan adalah dengan lambang atau 

kode untuk memberikan tanda pada klasifikasi yang telah dibuat. Kode ini 

memudahkan untuk mengidentifikasi dan memberikan elemen-elemen yang ada 

dalam suatu klasifikasi. Penggunaan kode perkiraan akan mempercepat pencarian 

perkiraan yang akan diisi informasi dalam proses akuntansi. 

Berdasarkan hasil penelitian, PT.Grandtex mengelompokkan perkiraannya 

dalam metode kelompok dan memisahkan biaya berdasarkan perkiraan-perkiraan 

pokok. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam system akuntansi 

bpertanggungjawaban ini adalah pengklasifikasikan kode rekening dan kode 

bagian untuk mengetahui biaya atau pendapatan yang menjadi tanggungjawab 

masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. 

 Berikut adalah kode perkiraan yang digunakan oleh PT.Grandtex: 

1. Aktiva 

2. Hutang 

3. Modal dan laba ditahan 
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4. Penjualan 

5. Beban  

6. Pendapatan dan biaya lain-lain 

Karena sesuai dengan penulisan skripsi ini, maka yang akan dibahas hanya 

mengenai biaya produksi saja. Susunan kode rekening untuk perkiraan biaya 

produksi yang ada di PT.Grandtex,  adalah sebagai berikut : 

 

 

 KODE PERKIRAAN        NAMA PERKIRAAN 

 50  Harga Pokok Penjualan 

 505.01.09    Harga pokok penjualan yarn(benang) 

 505.01.10    Harga pokok penjualan kain 

 

 51 Biaya Tenaga Kerja 

 510.01.01    Biaya buruh langsung gaji 

510.01.09    Biaya buruh langsung uang makan 

510.01.15    Biaya buruh langsung lembur 

510.01.16    Biaya buruh langsung THR 

510.02.01    Biaya gaji 

510.02.09    Biaya uang makan 

510.02.15    Biaya lembur 

510.02.16    Biaya THR 

512.02.01    Biaya seragam 

512.02.02    Biaya pengobatan 

512.02.03    Biaya mess 

512.02.06    Biaya transport 

512.02.10    Biaya astek 

512.02.11    Biaya olah raga 

512.02.14    Biaya pendidikan dan latihan 

512.02.15    Biaya tunjangan kelahiran 
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 55 Biaya Penyusutan 

550.01.04    Penyusutan prasarana pabrik 

550.01.06    Penyusutan bangunan 

550.01.08    Penyusutan mesin dan peralatan 

 550.01.10       Penyusutan instalasi 

 550.01.12       Penyusutan kendaraan 

 550.01.16      Penyusutan perlengkapan pabrik 

 550.01.18       Penyusutan inventaris kantor 

 550.01.23    Penyusutan aktiva tetap yang    

     dikapitalisasi 

 550.02.02    Amortisasi aktiva tidak berwujud 

 

 57 Biaya Bahan Baku 

 570.01.01    Pemakaian kapas 

 570.01.02    Pemakaian rayon/polyester 

 570.01.03    Pemakaian benang 

 

 58 Biaya Bahan Baku    

580.01.01    Pemakaian dyes stuff 

 580.01.04    Pemakaian bahan pembungkus 

 580.01.06    Pemakaian paper cone, tube 

 580.01.12    Pemakaian kanji 

 580.01.13    Pemakaian barang umum 

 580.01.14    Pemakaian kimia umum 

 580.01.15    Pemakaian kimia WWTE 

 

 59 Bahan Pembantu 

 590.01.01    Pemakaian listrik 

 590.01.02    Pemakaian air 

 590.01.03    Pemakaian gas 
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 60 Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan 

 600.01.01    Perbaikan dan pemeliharaan    

     bangunan 

 600.01.02    Perbaikan dan pemeliharaan mesin 

 600.01.03    Perbaikan dan pemeliharaan    

     inventaris 

 600.01.04    Perbaikan dan pemeliharaan    

     prasarana 

 

 66 Biaya Transportasi 

 660.01.01    Ongkos angkut spinning 

 660.01.02    Ongkos angkut weaving 

 660.01.03    Biaya ekspor spinning 

 660.01.04    Biaya ekspor weaving 

 

 69 Biaya Umum dan Administrasi 

      Biaya iklan 

      Biaya promosi 

      Biaya katalog  

      Biaya pameran 

      Biaya contoh kain 

 

Kode rekening pada PT.Grandtex belum mencantumkan kode masing-

masing bagian, sehingga sangat sulit bagi perusahaan untuk menunjuk orang atau 

sekelompok orang yang bertangung jawab jika terdapat penyimpangan.  

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner kepada 5 responden 

yang diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

di PT. Grandtex. yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 
Kuesioner Klasifikasi Kode Rekening 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 
Apakah dalam pencatatan setiap transaksi di 

perusahaan telah mengunakan kode rekening ? 
5 100 - - 

2 
Apakah dalam pencatatan setiap transaksi di 

perusahaan telah mengunakan kode bagian ? 
- - 5 100 

3 

Apakah kode rekening yang diterapkan dalam 

perusahaan dapat membantu dalam pelaksanaan 

operasi perusahaan ? 

- - 5 100 

 

4.2.4. Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

Pemisahan biaya kedalam biaya terkendali dan tidak terkendali diperlukan 

dalam penerapan system akuntansi pertanggungjawaban, berdasarkan pemikiran 

bahwa pimpinan pusat hanya bertanggungjawab atas biaya-biaya yang dapat 

dikendalikan saja. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pada PT.Grandtex, 

ternyata perusahaan melakukan pemisahan biaya hanya dengan melihat kepada 

hubungan terjadinya biaya pada pusat biaya, semua biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dikelompokkan menjadi dua jenis biaya yaitu biaya langsung dan 

biaya tidak langsung.Yang dimaksud dengan biaya biaya tidak langsung dan biaya 

langsung adalah sebagai berikut: 

1. Biaya Langsung (direct cost) 

Merupakan biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban tertentu yang 

ada hubungan dengan timbulnya biaya tersebut dan biaya ini langsung 

dibebankan pada pusat pertanggungjawaban tertentu. 

Biaya produksi yang merupakan biaya langsung pada departement weaving 

adalah: 

a. Biaya Bahan Baku (Benang O.E dan Ring) 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

c. Biaya Spare Parts (local atau import)   
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2. Biaya Tidak Langsung (indirect cost) 

Merupakan biaya yang pada saat terjadinya belum dapat diidentifikasikan 

secara langsung kepada pusat pertanggungjawaban tertentu dikarenakan biaya 

tersebut menfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu pusat 

pertanggungjawaban. 

Biaya produksi departement weaving yang dikategorikan dalam biaya tidak 

langsung adalah: 

a. Biaya bahan pembantu  

b. Biaya penyusutan 

c. Biaya Listrik dan air 

d. Biaya pemeliharaan 

 

Walaupun perusahaan memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, pengelompokkan 

kearah tersebut sudah terlihat. Misalnya manajer produksi mengendalikan biaya-

biaya yang tercakup dalam proses produksi. 

Mengingat bahwa klasifikasi pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali merupakan dasar pokok bagi pembentukan laporan yang akan 

digunakan untuk mempertanggungjawabkan biaya-biya yang terjadi dan 

memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk menilai prestasi yang dicapai 

oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.  

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner kepada 5 responden yang 

diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban di PT. 

Grandtex. yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Kuesioner Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 

Apakah pemisahan antara biaya terkendali dengan 

biaya tidak terkendali telah diterapkan didalam 

perusahaan ?  

- - 5 100 

2 
Apakah ada pemisahan biaya dari masing-masing 

pusat pertanggungjawaban ?  
5 100 - - 

3 
Apakah setiap biaya yang terjadi dapat 

digolongkan berdasarkan fungsi tiap departemen ? 
5 100 - - 

 

4.2.5. Prosedur Penyusunan Anggaran 

Dalam proses manajemen suatu perusahaan trdapat dua fungsi pokok yaitu 

perencanaan dan pengendalian, kedua fungsi ini tidak dapat dipisahkan melainkan 

saling menunjang. Keterkaitan antara kedua fungsi tersebut tercakup dalam 

anggaran yang merupakan tolak ukur bagi manajemen dan para pelaksana untuk 

menilai prestasi yang sebenarnya dicapai dalam melaksanakan aktifitas. Untuk 

menetapkan rencana perusahaan diperlukan prosedur penyusunan anggaran. 

Penyusunan anggaran pada PT.Grandtex memerlukan koordinasi dari seluruh 

manajer maupun personil lainnya. Tiap-tiap personil yang diberikan tanggung 

jawab untuk menjalankan suatu aktivitas harus turut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran. 

Pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan anggaran PT.Grandtex 

dilakukan secara terpusat, dalam hal ini masing-masing manajer berperan dalam 

penyusunan anggaran untuk kepentingan bagiannya masing-masing dengan 

pengesahan anggaran oleh direktur utama. Pelaksanaan penyusunan anggaran 

pada PT.Grandtex dilakukan melalui rapat yang membicarakan antara lain: 

1. Tujuan perusahaan secara umum dan menyeluruh untuk periode yang akan 

datang. 

2. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil perusahaan dalam mencapai tujuan 
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3. Rencana-rencana kegiatan jangka pendek yang akan dilaksanakan perusahaan  

meliputi berbagai fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, 

keuangan.  

4. Prosedur yang telah dan akan digunakan untuk kegiatan manajemen tahun 

yang akan datang. 

 

Anggaran yang ada dalam PT.Grandtex, yaitu anggaran 

pembelian,anggaran produksi, anggaran personalia dan umum dan anggaran 

keuangan. Dalam menyusun anggaran biaya produksi. Departement Produksi dan 

Weaving berpedoman pada rencana penjualan yang disusun oleh Departement 

Pemasaran. Atas dasar informasi bagian penjualan maka bagian produksi weaving 

menyusun rencana produksi dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Jam kerja efektif mesin (jumlah hari kerja). 

2. Jumlah mesin. 

3. Jenis produksi. 

4. Pengadaan bahan dan persediaan yang ada. 

5. Kualitas dan kuantitas hasil produksi kain. 

 

Contoh : Bagian marketing meminta kepada bagian produksi agar dibuat kain 

jenis tertentu sejumlah x yards. Dari permintaan ini,maka Departement Weaving 

melakukan perhitungan untuk menyusun rencana produksinya sebagai berikut: 

 

Jumlah Mesin Tenun/hari    =        TARGET PEMASARAN 
             % target Qlt x (100% - Std.Peny.Kain) x hari kerja x Rpm x Target Eff x 40 
 

Rencana produksi weaving yang telah dibuat oleh manajer produksinya 

harus diserahkan kepada factory manager dan direktur utama untuk evaluasi dan 

persetujuan sebelum digunakan sebagai dasar untuk membuat anggaran produksi.  

Dari rencana produksi selanjutnya disusun anggaran biaya produksi oleh 

Departement Weaving berdasarkan jenis-jenis kain yang telah disetujui, misalnya 

pembelian bahan baku dan bahan-bahan pembantu yang nantinya akan dipakai 
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dalam proses produksi. Langkah awal yang dilakukan untuk membuat biaya 

produksi weaving yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik telah menetapkan kebijakan tingkat persediaan. 

Kemudian merencanakan kuantitas dan kualitas total untuk setiap produk yang 

diproduksi. 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner kepada 5 responden yang 

diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban di PT. 

Grandtex. yang dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 

Kuesioner Penyusunan Anggaran 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 

Apakah di dalam perusahaan diterapkan 

penyusunan anggaran secara berkala untuk 

masing-masing bagian ? 

5 100 - - 

2 

Apakah anggaran disusun berdasarkan estimasi-

estimasi yang diperhitungkan dengan baik, dan 

tidak didasarkan pada dugaan-dugaan belaka ?  

5 100 - - 

3 
Apakah di dalam perusahaan anggaran produksi 

dibuat oleh manajer produksi ?  
5 100 - - 

4 

Apakah anggaran dan realisasi terhadap biaya 

produksi yang telah disusun di perusahaan dapat 

menunjang keefektivan fungsi produksi ?  

5 100 - - 

5 
Apakah perusahaan telah melakukan 

perbandingan antara anggaran dan realisasinya ?  
5 100 - - 

6 

Apabila terbukti rencana yang telah dibuat tidak 

berjalan atau tidak dapat dilaksanakan, apakah 

akan disesuaikan kembali ?  

5 100 - - 

7 

Apakah ada sanksi atau hukuman yang diberikan 

kepada manajer, apabila terjadi penyimpangan 

dari rencana yang telah ditetapkan ?  

5 100 - - 
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4.2.6. Laporan Pertanggungjawaban 

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban adalah adanya laporan pertanggungjawaban yang berisi 

informasi biaya yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan oleh 

manajemen. Laporan yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjwaban tersebut 

memuat biaya-biaya yang dianggarkan, biaya-biaya yang seharunya terjadi dan 

selisihnya. Dengan demikian jika terjadi penyimpangan biaya pada suatu bagian, 

maka manajer yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan melalui 

evaluasi. Secara umum tujuan dilakukanya evaluasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengukur biaya yang terjadi pada proes produksi 

2. Membandingkan antara anggaran dan realisasinya 

3. Merumuskan langkah-langkah tindakan untuk perbaiakan yang harus diambil 

sehubungan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

4. Menjadi bahan masukan bagi manajemen untuk membuat keputusan 

sehubungan dengan aktivitas perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

Pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang dibuat. 

Laporan ini disampaikan secara lisan pada umumnya dilaksanakan dalam rapat. 

Laporan ini penting bagi manajemen karena dapat memperoleh komunikasi dua 

arah, sehingga tujuan pelaporan menjadi lebih jelas. Dalam penyusunan laporan 

harus diperhatikan beberapa prinsip dasar, yaitu: 

1. Konsep pertanggungjawaban.  

2. Angka-angka dalam penjelasan yang diperlukan. 

3. Laporan harus disertai penjelasan yang diperlukan. 

Laporan yang disusun secara tertulis pada Departement Weaving adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan harian yang mencakup: 

a. Laporan jam kerja karyawan (absensi). 

b. Laporan persediaan barang dalam proses. 

c. Laporan produksi harian (kualitas, kuantitas tiap jenis kain). 
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2. Laporan bulanan meliputi: 

a. Laporan persediaan barang dalam proses. 

b. Laporan produksi bulanan.. 

3. Laporan Triwulanan yaitu laporan anggaran dan realisasi biaya produksi 

triwulanan. 

4. Laporan tahunan terdiri dari: 

a. Laporan perbandingan antara anggaran dengan realisasi (satu tahun). 

b. Laporan keuangan 

 

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner kepada 5 responden yang 

diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban di 

PT.Grandtex. yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Kuesioner Laporan Pertanggungjawaban 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 
Apakah setiap manajer divisi menyusun dan 

melaporkan laporan pertanggungjawaban ? 
5 100 - - 

2 
Apakah laporan pertanggungjawaban tersebut 

disampaikan secara tetap ?  
5 100 - - 

3 

Apakah di dalam laporan pertanggungjawaban 

tersebut berisi informasi tentang biaya yang 

dianggarkan dengan biaya yang terjadi 

sesungguhnya ?  

5 100 - - 

4 

Apakah dalam sistem pelaporan yang ada 

memperhatikan isi, bentuk dan tujuan dari 

pelaporan pihak yang menerima laporan ? 

5 100 - - 
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4.2.7. Sistem Penghargaan 

Kemampuan setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam 

mengendalikan biaya yang menjadi tanggung jawabnya agar sesuai dengan 

perencanaan yang dituangkan dalam anggaran dijadikan tolak ukur untuk menilai 

kinerja dan prestasi baik akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan gaji 

yang besarnya sesuai dengan kebijakan direktur utama. Misalnya jika manajer 

produksi dapat mencapairealisasi produksi sesuai dengan target yang telah 

ditentukan, maka manajer tersebut akan mendapatkan kenaikan gaji yang 

besarnya hanya ditentukan dan diketahui oleh direktur utama.PT.Grandtex belum 

menerapkan pemberian sanksi kepada manajer yang mempunyai kinerja kurang 

baik, misalnya jika terjadi penyimpangan realisasi biaya produksi, tidak 

tercapainya kuantitas dan kualitas yang ditargetkan, manajer yang bersangkutan 

hanya diminta penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan tersebut 

untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan. 

Walaupun perusahaan telah memberikan penghargaan kepada manajer 

yang bertanggungjawab dengan cara menaikkan gaji, tetapi hal tersebut tidak 

dilakukan secara transparan, maka PT.Grandtex perlu mengatur kembali system 

penghargaanya. Perusahaan juga perlu menegaskan kembali pemberian sanksi 

kepada manajer yang kurang berprestasi , sehingga setiap manajer dapat belajar 

dari setiap kesalahannya dan akan terpacu untuk lebih berhati-hati dalam 

melakukan tugasnya. 

 

4.3.Efektivitas Biaya Produksi 

Penampilan manajer pusat pertanggungjawaban dapat diukur dalam 

bentuk efektivitas dan efisiennya. Efektivitas merupakan perbandingan antara 

volume produksi yang dicapai dan volume produksi yang menjadi target, 

sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan 

anggaran. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan organisasi, sedangkan 

efisiensi tidak berhubungan dengan tujuan itu. Seorang manajer yang effisien 

adalah seorang yang melakukan pekerjaan apapun dengan penggunaan sumber-

sumber yang paling sedikit, tetapi apabila yang ia lakukan tidak cukup 
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menyumbang pada pencapaian tujuan oraganisasi, ia berarti tidak efektif. Jadi 

departement produksi dibebani dua tanggungjawab dan dinilai dengan dua 

criteria, yaitu tanggung jawab untuk mencapai produksi (efektivitas) sesuai 

dengan anggaran dan tanggung jawab keuangan untuk mengendalikan biaya 

(efisiensi) . 

Dalam pusat biaya, suatu ukuran effisiensi dapat diperoleh dengan cara 

menghubungkan biaya actual dengan beberapa standard. Pengukuran efektifitas 

biaya produksi dalam suatu pusat biaya berhubungan dengan output yang 

dihasilkan perusahaan. Efektivitas biaya produkasi pada Departement Weaving 

dinilai atas dasar kemampuan departement dalam mencapai volume produksi yang 

diharapkan pada tingkat kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. Manajer 

produksi weaving dinilai kinerjanya berdasarkan effisiensi dan efektivitas biaya 

produksinya, sehingga manajer tersebut akan menjadikan anggaran biaya produksi 

sebagai patokan dalam melakukan kegiatan operasional produksi untuk 

menghindari timbulnya ketidakeffisienan dan ketidakefektivan.. 

Penilaian efektivitas manajer produksi weaving dilakukan secara 

triwulanan oleh atasan manajer (factory manajer) secara langsung dengan 

membandingkan laporan realisasi kerja pada rencana kerja. Perusahaan telah 

menetapkan suatu batas toleransi bagi effisiensi dan efektivitas biaya-biaya yang 

terjadi dalam perusahaan, yaitu kurang atau lebih 5% dari anggaran, dan juga 

telah menetapkan penyimpangan yang tidak signifikan yaitu penyimpangan yang 

besarnya 100% dari batas toleransi. Manajer yang berprestasi adalah manajer 

yang berhasil dalam melakukan pengendalian biaya sesuai dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

 

4.3.1. Pengendalian Biaya Produksi di PT. Grandtex 

Pengendalian terhadap biaya produksi bagi perusahaan merupakan hal 

penting, karena biaya produksi akan menentukan harga pokok barang yang akan 

dijual dan juga laba yang akan diperoleh perusahaan. 

 Anggaran produksi akan dijadikan pedoman pelaksanaan oleh Departemen 

Produksi. Production Manager yang juga merupakan bagian PPC (Production 
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Planning and Control) akan membagi anggaran produksi tahunan menjadi 

anggaran bulanan dan harian. Yang dimaksud anggaran harian adalah banyaknya 

produk yang harus dihasilkan oleh bagian produksi untuk satu hari tertentu, baik 

dalam hal produk apa yang dibuat dan berapa jumlah produk yang dihasilkan. 

Jenis dan kuantitas produk yang dihasilkan setiap harinya tercatat dalam Laporan 

Produksi Harian yang dibuat oleh manajer masing-masing seksi bagian. 

 Proses pengendalian dimulai dengan menetapkan anggaran biaya produksi 

bulanan, setelah dilaksanakannya anggaran biaya produksi tersebut diperoleh 

realisasinya, kemudian kinerja dari realisasi tersebut diukur apakah telah sesuai 

dengan apa yang diharapkan perusahaan yang tertuang dalam anggaran biaya 

produksi. 

 Setelah ditemukannya perbedaan antara anggaran dengan realisasinya 

bagian PPC melakukan analisis yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Setelah 

berkonsultasi dengan Senior Manager dilakukannya tindakan koreksi atas 

penyebab terjadinya perbedaan. Tindakan koreksi tersebut dijadikan dasar bagi 

penyusunan anggaran biaya produksi bulan berikutnya. Hal ini dilakukan agar 

kegiatan produksi yang dilakukan dapat terkendali dan terarah untuk mencapai 

target yang ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

Tindakan koreksi yang dilakukan perusahaan ada dua : 

1. Revisi anggaran, dilakukan jika tedapat kondisi dimana isi dari anggaran yang 

telah ditetapkan sebelumya tidak lagi relevan untuk dijadikan standar bagi 

anggaran periode berikutnya. Proses yang dilakukan dalam revisi tersebut 

dengan memasukkan penyebab-penyebab selisih yang telah dianalisis 

sebelumnya kedalam isi dari anggaran periode berikutnya agar tidak lagi 

ditemukannya selisih yang cukup materiil antara anggaran dan realisasinya 

sebesar diatas US$ 5000. Prosedur yang dilakukan dalam penyusunan revisi 

anggaran sama halnya dengan prosedur penyusunan anggaran seperti yang 

telah diuraikan pada hasil penelitian diatas. 

 

2. Tindakan perbaikan terhadap kinerja dari para pelaksana anggaran mulai dari 

level bawah, menengah, dan hingga atas. Misalnya pada kelalaian dalam 
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bekerja yang menyebabkan banyaknya produk yang tidak lulus dalam uji 

Quality Control, perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan 

pelatihan yang tepat bagi operator yang terlibat langsung dalam proses 

produksi maupun yang mendukung proses produksi. Tetapi jika perusahaan 

telah mengupayakan tindakan perbaikan namun kinerja dari pelaksanaa 

anggaran tetap menimbulkan selisih materiil maka diberikan pengarahan dan 

pembinaan, pengarahan dan pembinaan tersebut bisa dalam bentuk peringatan 

bagi pekerja tersebut, dan lebih buruk lagi dalam bentuk skorsing dan 

pemutusan hubungan kerja. 

 

Jadi laporan realisasi biaya produksi tersebut merupakan alat bantu 

manajemen mengendalikan kegiatan produksi dalam rangka pencapaian target 

biaya produksi yang tercantum dalam anggaran biaya produksi. Pengendalian 

terhadap biaya produksi meliputi pengendalian terhadap biaya bahan baku 

langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

 

4.3.1.1. Pengendalian Biaya Bahan Baku 

Pengendalian biaya bahan baku merupakan bagian yang sangat penting 

dalam pengendalian biaya produksi pada PT. Grandtex, karena produksi sehari-

hari PT. Grandtex sangat bergantung sekali pada kelancaran tersedianya kapas, air 

dan tenaga listrik yang dihasilkan. 

Pengendalian biaya bahan baku pada perusahaan dilakukan setiap akhir 

bulan dengan dibuatnya laporan realisasi biaya produksi. Dalam laporan tersebut 

dilakukan perbandingan antara biaya bahan baku aktual dengan anggaran biaya 

bahan baku untuk bulan tesebut. Dari perbandingan tesebut nantinya akan 

diperoleh selisih yang akan dianalisis untuk dicari penyebab perbedaan antara 

estimasi anggaran dengan anggaran aktualnya. Laporan realisasi biaya produksi 

berguna untuk dijadikan sebagai feedback untuk mencapai target anggaran 

bulanan dan tahunan, serta dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. 

Pengendalian bahan baku juga dilakukan melalui pembelian bahan baku yang 

dilakukan oleh bagian pembelian yang dilakukan melalui kontrak. 
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4.3.1.2. Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Pengendalian biaya tenaga kerja langsung oleh perusahaan dilakukan 

pada setiap akhir bulan dengan dibuatnya laporan realisasi biaya tenaga kerja 

langsung. Dalam laporan biaya tenaga kerja langsung tersebut, memuat hasil 

realisasi dengan hasil biaya yang dianggarkan, sehingga dari hasil perbandingan 

tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika terjadi penyimpangan 

atau selisih, maka akan dilakukan analisis untuk mengetahui penyebabnya.  

Pengendalian terhadap tenaga kerja langsung juga dilakukan melalui 

peran  departemen sumber daya manusia, karena Departemen Sumber Daya 

Manusia bertanggungjawab untuk mengawasi kerja atau hasil pekerjaan dari para 

pegawai dan bertanggung jawab untuk memperhatikan kehadiran dari para 

pegawai. Untuk mengetahui kehadiran para pegawai, maka Departemen SDM 

menggunakan sistem absensi dimana pada setiap hari kerja, para pegawai wajib 

mencatatkan kehadirannya melalui absensi kehadiran. 

 

4.3.1.3. Pengendalian Biaya Overhead Pabrik 

Seperti biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, 

pengendalian atas biaya overhead pabrik pada PT. Grandtex dilakukan setiap 

akhir bulan dengan dibuatnya laporan realisasi biaya overhead pabrik. Dalam 

laporan ini dimuat hasil realisasi biaya overhead pabrik dengan anggaran biaya 

overhead pabrik. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang 

terjadi untuk dianalisis agar diketahui penyebab dari penyimpangan tersebut.  

Usaha yang dilakukan dalam pengendalian biaya overhead pabrik 

diantaranya adalah pemeliharaan mesin untuk setiap jam pemakaian tertentu 

untuk menghindari kerusakan mesin yang lebih parah. Pengendalian yang 

dilakukan atas biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung 

sama dengan pengendalian atas biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung.  

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Grandtex, maka penulis mengajukan kuesioner 
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kepada 5 responden yang diduga mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaban di PT. Grandtex yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 

Kuesioner Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi 

Ya Tidak 
No Pertanyaan 

Resp % Resp % 

1 

Apakah perusahan sudah menyiapkan anggaran 

biaya produksi secara teratur sesuai dengan 

periode tertentu ?  

5 100 - - 

2 
Apakah setiap transaksi biaya produksi di 

otorisasi oleh pejabat yang berwenang ? 
5 100 - - 

3 

Apakah penyusunan anggaran biaya produksi 

disesuaikan dengan anggaran yang disusun oleh 

bagian lain ?  

- - 5 100 

4 
Apakah manajer produksi berpartisipasi secara 

aktif untuk merealisasikan anggaran ?  
5 100 - - 

5 

Apakah anggaran biaya produksi digunakan 

sebagai tolak ukur dalam pengendalian biaya 

produksi ?  

5 100 - - 

6 

Apakah dalam penyusunan anggaran biaya 

produksi dipengaruhi oleh penetapan biaya 

terkendali dan biaya tidak terkendali ?  

5 100 - - 

7 

Apakah dengan adanya sistem pengendalian biaya 

produksi dapat menciptakan tercapainya efisiensi 

biaya ? 

5 100 - - 

8 
Apakah dalam perusahaan terdapat sistem 

pelaporan informasi akuntansi ?  
5 100 - - 

9 

Apakah dalam penyusunan laporan disesuaikan 

dengan struktur organisasi berdasarkan wewenang 

dan tanggung jawab yang ada ?  

5 100 - - 

10 Apakah dalam sistem pelaporan itu terdapat 5 100 - - 
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laporan yang masih merupakan rencana dan yang 

sudah terealisasi ?  

11 
Apakah tiap bagian melakukan pelaporan kepada 

manajer yang bertanggung jawab ?  
5 100 - - 

12 
Apakah laporan yang sudah ada disiapkan secara 

cepat dan tepat waktu ?  
5 100 - - 

13 
Apakah laporan dan realisasi biaya produksi 

dibandingkan dengan anggaran biaya produksi ?  
5 100 - - 

14 

Bilamana terjadi penyimpangan biaya produksi, 

apakah selalu dikomunikasikan dengan bagian 

yang terkait ?  

5 100 - - 

15 
Apakah penyimpangan biaya produksi yang 

terjadi ditindaklanjuti oleh perusahaan ?  
5 100 - - 

16 

Apakah perusahaan menindak manajer bila terjadi 

penyimpangan dari rencana yang telah  

ditetapkan ?  

5 100 - - 

17 

Apakah dengan adanya sistem pengendalian biaya 

produksi dapat menciptakan tercapainya efisiensi 

biaya ? 

5 100 - - 

18 
Apakah dengan adanya sistem pengendalian biaya 

produksi, target produksi dapat tercapai ?  
- - 5 100 

19 

Apakah mutu dan kualitas produl-produk yang 

dihasilkan sudah sesuai dengan dengan yang 

diharapkan ? 

5 100 - - 
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4.4. Pembahasan 

4.4.1. Terdapatnya Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban PT. 

Grandtex 

4.4.1.1.Terdapatnya Struktur Organisasi yang Menetapkan Secara Tegas 

baik Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Tiap Tingkatan 

Manajemen  

PT. Grandtex mempunyai suatu badan yang organisasi yang cukup jelas 

dan tegas, sehingga setiap karyawan bekerja berdasarkan tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, atasan dapat lebih 

mudah untuk meminta pertanggungjawaban yang diberikan kepada bawahannya. 

Dengan adanya struktur organisasi yang tegas, manajemen akan mengetahui 

pelaksanaan mana yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan perusahaan dan 

akan dapat mengukur keefektivan setiap karyawan dalam lingkungan pekerjaan 

yang menjadi tugasnya. Hal ini menghendaki adanya kepastian mengenai 

tanggung jawab dan wewenang mulai dari pimpinan perusahaan sampai pelaksana 

pekerjaan. 

Struktur organisasi pada PT. Grandtex menggunakan bentuk organisasi 

garis dan staf dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pelaksana terbawah dihubungkan 

satu dengan yang lain melalui garis-garis lurus. 

2. Garis lurus tersebut merupakan garis komando dari pimpinan kepada bawahan 

juga merupakan jalur petunjuk tentang bagaimana tanggung jawab harus 

diberikan. 

 

Dengan demikian bagan organisasi perusahaan memungkinkan 

mengetahui orang-orang yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan 

perusahaan dan dapat mengukur efektivitas setiap karyawan dalam lingkungan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya. Karena disamping bagan organisasi yang jelas 

tersebut, terdapatlah pula job description. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur 

penyusunan anggaran pengendalian. 
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Dengan melihat kondisi seperti yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan 

bahwa PT. Grandtex sudah menyatakan adanya uraian tugas dan tanggung jawab 

yang baik, karena sudah dinyatakan secara jelas dan tegas akan pengertian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab fungsional. Dimana para fungsionalis dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksana tugas. 

Di lain pihak, jika suatu organisasi perusahaan dibagi menjadi divisi-divisi 

dimana para manajer bertanggung jawab atas suatu bagian (kegiatan) tertentu. 

Bagian (kegiatan) tersebut dinamakan pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu 

apabila melihat struktur organisasi PT. Grandtex, terlihat bahwa struktur 

organisasi tersebut telah menggambarkan pusat-pusat pertanggungjawaban karena 

perusahaan telah dibagi menjadi divisi-divisi yang dipimpin oleh seorang manajer 

yang bertanggung jawab terhadap setiap aktivitas yang menjadi tanggung 

jawabnya.  

Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa struktur organisasi PT. Grandtex 

yang terdapat pada lampiran 1, telah memiliki struktur organisasi dengan uraian 

tugas serta wewenang serta tanggung jawab pada masing-masing departemen 

sudah sangat baik. Hal tersebut juga ditunjang dari hasil kuesioner yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 dengan rata-rata jawaban dari responden menjawab “Ya”. 

 

4.4.1.2 Terdapatnya Pusat-pusat Pertanggungjawaban 

PT. Grandtex telah membentuk identifikasi pusat-pusat 

pertanggungjawaban sesuai dengan struktur organisasi perusahaan dimana pusat 

pertanggungjawaban tersebut dibagi atas pusat pendapatan, pusat biaya, pusat 

laba, dan pusat investasi. Identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada 

pada PT. Grandtex adalah sebagai berikut : 

1. Pusat biaya 

Pusat biaya dalam perusahaan ini terdapat pada: 

a. Departement Produksi untuk biaya produksi. 

b. Departement Pembelian terdiri dari administrasi pembelian, administrasi 

hutang. 
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c. Departement Personalia terdiri dari administrasi pegawai, hubungan 

perburuhan, personalia. 

d. Departement pergudangan terdiri dari biaya penyimpanan, transportasi 

pengiriman barang (ekspor dan impor). 

2. Pusat Pendapatan 

Pusat pendapatan dalam perusahaan ini terdapat pada departement pemasaran. 

3. Pusat laba  

Pusat laba perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur utama yang 

menetapkan laba yang harus dicapai, dan untuk menerapkannya dibutuhkan 

bantuan dari departement pemasaran dan departement produksi. 

4. Pusat Investasi 

Pusat investasi dalam perusahaan ini terdapat pada direktur utama. 

 

Demikian juga dari hasil kuesioner pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

beberapa responden merasa tidak puas mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban 

pada PT. Grandtex. Akan tetapi hal tersebut dapat diabaikan karena mayoritas 

jawaban dari responden menjawab dengan hasil yang puas. 

 

4.4.1.3.Terdapatnya Klasifikasi Kode Rekening 

  Penyusunan kode rekening pada PT. Grandtex telah dilakukan tetapi 

belum mencantumkan kode bagian, sehingga tidak dapat diketahui bagian mana 

yang bertanggung jawab atas biaya yang terjadi sehubungan dengan kegiatan 

perusahaan. 

Hal tersebut berkaitan dengan hasil dari kuesioner pada Tabel 4.3 dengan 

hasil jawaban responden menjawab “Tidak” yang berarti bahwa responden merasa 

tidak puas dengan pengelompokkan kode rekening pada PT. Grandtex. 

  

4.4.1.4.Terdapatnya Pemisahan Biaya Terkendali dan Biaya Tidak 

Terkendali 

Pada PT. Grandtex pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali 

dilakukan dengan cara memisahkan biaya berdasarkan kepada hubungan 
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terjadinya biaya pada pusat pertanggungjawaban, biaya langsung bagi biaya 

terkendali dan biaya tidak langsung bagi biaya tidak terkendali. Dengan adanya 

pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali tersebut, maka dapat 

mengurangi hal – hal sebagai berikut : 

• Kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban dari pimpinan pusat biaya atas 

penyimpangan biaya yang terjadi. 

• Mengurangi motivasi pimpinan pusat biaya dalam pengendalian biaya, karena 

dia dapat berdalih bahwa biaya-biaya tersebut bukan pertanggungjawabannya. 

Dengan adanya pemisahan biaya tekendali dan biaya tidak terkendali 

maka laporan pertangungjawaban masing-masing bagian hanya berisi biaya yang 

dapat dikendalikan oleh masing-masing bagian departemen. Hal tersebut 

memudahkan pimpinan perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian biaya 

masing-masing bagian dan juga dapat mempermudah pimpinan dalam menilai 

prestasi masing-masing bagian sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang tepat, 

seperti memberi penghargaan atau melakukan tindakan perbaikan bila diperlukan, 

sehingga dengan demikian PT. Grandtex telah melakukan pemisahan biaya 

terkendali dan tidak terkendali dengan  baik. Demikian juga dari  hasil kuesioner 

pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa beberapa responden merasa tidak puas 

mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban pada PT. Grandtex. Akan tetapi hal 

tersebut dapat diabaikan karena mayoritas jawaban dari responden menjawab 

dengan hasil yang puas. 

 

4.4.1.5.Terdapatnya Prosedur Penyusunan Anggaran 

Anggaran suatu sistem, nampaknya sudah cukup memadai untuk 

dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dari seluruh 

kegiatan pada PT. Grandtex, dengan menggunakan anggaran tersebut dapat 

disusun perencanaan dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengawasan yang 

dilakukan memadai pula.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa proses penyusunan anggaran biaya 

produksi PT. Grandtex, menurut penulis sudah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh PT. Grandtex telah 
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mengikut sertakan tiap-tiap bagian yang ada dalam perusahaan. Dengan ikut 

sertanya para pelaksanaan dalam pembuatan anggaran maka dapat memberikan 

suatu motivasi serta meningkatkan partisipasi dalam bekerja. Selain itu akan 

mendorong timbulnya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya. Apabila dihubungkan dengan Sistem Akuntansi 

Pertanggungjawaban dengan adanya penyusunan anggaran untuk tiap-tiap 

kegiatan dalam organisasi perusahaan tersebut dapat menunjang terciptanya 

pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang terjadi pada pusat biaya. 

Apabila melihat peranan anggaran sebagai alat bantu manajemen, maka 

dapatlah disimpulkan beberapa manfaat dari penggunaan anggaran pada PT. 

Grandtex adalah sebagai berikut : 

• Terdapatnya perencanaan yang terpadu. 

• Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan. 

• Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

• Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

Hal tersebut juga berkaitan dengan hasil kuesioner pada Tabel 4.5 bahwa 

beberapa responden merasa tidak puas mengenai prosedur penyusunan anggaran 

pada PT. Grandtex Akan tetapi hal tersebut dapat diabaikan karena mayoritas 

jawaban dari responden menjawab dengan hasil yang puas dan dapat dilihat 

bahwa tidak adanya hukuman apabila terjadi penyimpangan karena sanksi yang 

diberikan hanya berupa peringatan saja. 

 

4.4.1.6.Terdapatnya Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaporan pertanggungjawaban biaya produksi dalam PT. Grandtex dapat 

dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari system pelaporan kepada 

manajer yang bertanggung jawab. Sistem pelaporan pada PT.Grandtex telah 

menghasilkan laporan-laporan yang cukup memadai dilihat dari segi kebutuhan 

laporan pertanggungjawaban.Laporan-laporan ini antara lain: laporan harian, 

laporan bulanan, laporam triwulanan, laporan tahunan.Demikian juga dari  hasil 

kuesioner pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa beberapa responden merasa tidak 

puas mengenai laporan pertanggungjawaban PT.Grantex. Akan tetapi hal tersebut 
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dapat diabaikan karena mayoritas jawaban dari responden menjawab dengan hasil 

yang puas. 

 

4.4.1.7.Pengendalian Biaya Produksi di PT. Grandtex 

Bagian Produksi PT. Grandtex akan berunding dalam menetapkan sasaran 

yang akan dicapai perusahaan bersama-sama dengan seluruh bagian yang 

berhubungan dalam proses produksi dan kemudian penetapan sasaran tersebut 

diterapkan dalam aktivitas proses produksi perusahaan. Kemudian apabila dalam 

realisasinya terjadi penyimpangan atas sasaran yang telah direncanakan maka 

bagian produksi akan melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang 

terjadi. 

Seperti yang telah diuraikan dalam hasil penelitian bahwa pengendalian 

biaya produksi yang terjadi pada PT. Grandtex adalah dengan membandingkan 

biaya produksi yang terjadi sesungguhnya dengan biaya produksi yang 

dianggarkan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya produksi yang 

terjadi pada perusahaan memadai dan target produksi dapat tercapai dengan 

adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai target 

produksi yang direncanakan yaitu dengan adanya efektivitas dan efisiensi biaya 

produksi dan dihasilkannya produk bermutu yang sesuai dengan standar PT. 

Grandtex 

Demikian juga dari  hasil kuesioner pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 

beberapa responden merasa tidak puas mengenai proses pengendalian biaya 

produksi yang terjadi pada PT. Grandtex. Akan tetapi hal tersebut dapat diabaikan 

karena mayoritas jawaban dari responden menjawab dengan hasil yang 

memuaskan. 

 

4.5. Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Efektivitas 

Pengendalian Biaya Produksi 

Dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan, 

maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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1. Adanya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas dan jelas wewenang 

dan tanggungjawab tiap tingkatan manajemen. 

2.  Penyusunan anggaran. 

3. Penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali. 

4. Terdapatnya pusat-pusat pertanggungjawaban . 

5. Adanya pengklasifikasian kode rekening yang memadai. 

6. Adanya laporan pertanggungjawaban. 

 

Struktur organisasi pada PT.Grandtex telah cukup baik, dengan uraian 

tugas yang lengkap sehingga pelimpahan wewenang dan tanggungjawab serta 

hubungan kerjasama antara unit organisasi dalam perusahaan menjadi jelas. Hal 

ini dapat terlihat juga pada pembagian fungsi dan tugas masing-masing bagian 

yang jelas sehingga setiap orang yang bertanggungjawab dapat diminta 

pertanggungjawaban. 

Untuk menyusun anggaran, PT.Grandtex telah melakukan prosedur 

penyusunan anggaran produksi cukup baik, yaitu adanya penetapan biaya sebagai 

tolak ukur kinerja bagian yang bertanggungjawab atas biaya yang menjadi 

tanggungjawabnya. Dalam proses penyusunan anggaran ini juga telah terjalin 

suatu kerjasama antar tiap-tiap bagian yang berhubungan. 

Pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada PT.Grandtex 

masih terdapat kelemahan, karena baru memisahkan biaya langsung dan biaya 

tidak langsung. Dengan mengansumsikan biaya langsung sebagai biaya terkendali 

dan biaya tidak langsung sebagai biaya tidak terkendali. 

Pusat-pusat pertanggungjawaban pada PT.Grandtex cukup memadai. 

Dalam PT.Grandtex terdapat enam pusat pertanggungjawaban yaitu: pusat biaya, 

pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. 

PT.Grandtex juga telah mengklasifikasikan kode rekening menurut 

perkiraan pokok, tetapi belum terdapat pemisahan kode bagian. Sedangkan system 

pelaporan yang dibuat oleh PT.Grandtex antara lain laporan harian, laporan 

bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan juga telah memadai, sehingga 

dapat diketahui kinerja manajer yang bertanggungjawab dengan melihat apakah 
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terdapat penyimpangan yang berarti dari pelaksanaan. Jika terdapat 

penyimpangan dapat dicari penyebab dan diambil tindakan perbaikan. 

Sesuai pembahasan diatas dari hasil penelitian, efektifitas biaya produksi 

yang dilakukan melalui akuntansi pertanggungjawaban cukup memadai. 

Penyimpangan yang terjadi pada realisasi biaya produksi dapat dilihat oleh 

manajer produksi weaving dengan membandingkan antara selisih terhadap 

anggarannya dengan criteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu selisih 

yang tidak signifikan sebesar kurang dari 10%. PT.Grandtex masih memiliki 

kelemahan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja pada periode 2006, hal 

ini terbukti dengan masih adanya penyimpangan yang signifikan dalam realisasi 

biaya-biaya produksinya. Oleh karena penyimpangan tersebut diluar kendali 

manajer produksi, maka dengan hasil yang telah dicapai pada periode 2006 untuk 

biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja sudah cukup memadai. 

PT.Grandtex dalam menghasilkan kuantitas produksinya dianggap sudah 

sesuai dengan anggarannya, hal ini dapat dilihat dari realisasi produksinya yang 

sesuai criteria dengan tingkat penyimpangan yang tidak signifikan. Walaupun 

demikian PT.Grandtex tetap berusaha untuk meningkatkan kualitas dari produk 

yang dihasilkan dengan menetapkan standard berdasarkan ISO 9001, hal ini 

merupakan modal yang cukup bagus agar produk lebih berkualitas dan bermutu 

internasional. Dan agar produksinya dilakukan tepat waktu, manajemen 

PT.Grandtex melakukan pendidikan dan latihan kepada para pegawainya agar 

tercapai sumber daya manusia yang berkualitas, serta frekuensi maintenance 

terhadap mesin ditingkatkan untuk menghindari kerusakan mesin ketika proses 

produksi berlangsung. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  PT.Grandtex dalam 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban cukup memadai sehingga dapat 

menunjang efektifitas biaya produksi. Hal ini terbutki dengan cukup memadainya 

anggaran yang ditetapkan, yang dapat meminimalisasikan penyimpangan 

signifikan dalam realisasi anggarannya,sehingga efektifitas biaya produksinya 

dapat tercapai. 
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4.6. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

menunjang efektifitas biaya produksi, penulis melakukan pengujian terhadap 

hipotesis yang telah dikemukakan pada Bab 1 untuk membuktikan bahwa 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai sebagai alat Bantu 

manajemen dapat menunjang efektifitas biaya produksi. 

Untuk mendapatkan data, penulis menyebarkan kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Kuesioner tersebut disebarkan pada 5 orang yang dianggap relevan dengan 

masalah yang diteliti, yaitu manajer produksi, kepala divisi weaving  dan 

finishing, dan kepala bagian Departement weaving serta bagian akuntansi dan 

keuangan. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan hasil jawaban 

kuesioner yang diperoleh,adalah: 

1. Memisahkan setiap jawaban responden sesuia dengan alternatif jawaban yaitu 

ya dan tidak. 

2. Menjumlahakan berapa banyak jawaban ya dan tidak. 

3. Dari semua jawaban ya dibagi dengan jumlah total pertanyaan dan dikalikan 

100% 

 

  %100""
×

erbanKuesionJumlahJawa
YabanJumlahJawa

  ..…. 4.1 

 

Berdasarkan hasil pengumpulan jawaban dari 5 orang responden, maka 

dapat diperoleh nilai yang merupakan hasil dari jawaban kuesioner sebagai 

berikut : 

1. Jawaban kuesioner variabel independen : 

- Ya      :  105 jawaban. 

- Tidak  :  15  jawaban. 

Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus (4.1) dan didapat hasil 

perhitungan kuesioner variabel independen sebagai berikut : 
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   105 x 100%   = 87,5% 
   102 

 

Dari hasil perhitunan, didapat hasil nilai sebesar 82,5%. Dengan ketentuan 

yang dikemukakan oleh Dean J. Champion, maka nilai 82,5% termasuk ke 

dalam range 76 % - 100 % dan dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban sangat berperan sebagai alat untuk mengefektifkan kinerja 

dari manajer produksi. 

 

2. Jawaban kuesioner dependen 

- Ya      :   85 jawaban. 

- Tidak  :  10  jawaban. 

Selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus (4.1) dan didapat hasil 

perhitungan kuesioner variabel independen sebagai berikut : 

   86 x 100%   = 90,53 % 
   95 

Dari hasil sebesar 90,53 %. Dengan ketentuan yang dikemukakan oleh 

Dean J. Champion, maka nilai 90,53 % termasuk ke dalam range 76 % - 100 % 

dan dapat disimpulkan bahwa bahwa efektivitas pengendalian biaya produksi 

sangat berperan sebagai alat untuk mengefektifkan kinerja manajer produksi. 

Dengan menggabungkan hasil kuesioner variabel independen dan variabel 

dependen secara keseluruhan, maka diperoleh jawaban “Ya” sebanyak 190 

dengan jumlah jawaban kuesioner sebanyak 215, maka besarnya persentase 

peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efektifitas pengendalian 

biaya produksi adalah : 

   %  =  %100"" x
erbankuesionJumlahjawa

YabanJumlahjawa  

         =            190      x   100%    =  88,37% 
                                     215 

                                   =          88,37% 
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil sebesar 88,37%. 

Sesuai ketentuan yang dikemukakan Dean J. Champion, maka nilai 88,37% 

termasuk kedalam kelompok 76 %-100 % dan berarti bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban yang telah diterapkan termasuk ke dalam kategori “sangat 

berperan” serta memiliki korelasi positif antara peranan akuntansi 

pertanggungjawaban PT. Grandtex dengan efektivitas pengendalian biaya 

produksi, sehingga hipotesis yang dikemukakan oleh penulis, yaitu apabila 

akuntansi pertanggungjawaban diterapkan secara konsisten dan memadai dalam 

aktivitas perusahaan, maka pengendalian biaya produksi yang dilakukan secara 

efektif dan efisien dapat diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.2. Simpulan 

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem 

pengendalian manajemen bagaimana seorang manajer mengawasi bawahannya 

dalam melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. Akuntansi 

pertanggungjawaban menekankan sistem pengawasan siapa yang harus 

bertanggung jawab atas hasil kerja yang dicapai dan menentukan tindakan 

korektif yang perlu diambil atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. 

Dari studi kasus yang penulis lakukan pada PT. Grandtex dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

A. PT. Grandtex telah menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban, 

meskipun penerapannya belum sempurna, karena belum didukung oleh 

seluruh unsur yang menjadi syarat akuntansi pertanggungjawaban. 

1. Hal-hal yang mendukung penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada  

PT. Grandtex adalah : 

a. Adanya struktur organisasi dalam perusahaan yang telah menetapkan 

secara tegas baik tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada tiap 

tingkatan manajemen yang dipimpin oleh manajer masing-masing. 

b. Terdapatnya pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh 

manajer pusat pertanggungjawaban masing-masing, yaitu pusat 

pertanggungjawaban pendapatan, biaya, laba dan investasi. 

c. Adanya penyusunan anggaran yang melibatkan tiap bagian. Prosedur 

penyusunan anggaran pada PT. Grandtex telah mengarah pada 

penerapan asas partisipasi, yaitu seluruh bagian yang ada dilibatkan 

dalam penyusunan anggaran. Anggaran disusun untuk dijadikan 

pedoman bagi para pelaksana pada semua bagian yang ada dalam 

melaksanakan kegiatan perusahaan. 
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d. Adanya sistem pelaporan kepada manajer yang bertanggung jawab. 

Sistem pelaporan pada PT. Grandtex telah menghasilkan laporan-

laporan yang cukup memadai dilihat dari segi kebutuhan laporan 

pertanggungjawaban. Laporan –laporan ini antara lain : laporan 

harian, laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. 

 

2. Hal-hal yang kurang mendukung dalam penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Grandtex sebagai berikut : 

a. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali yang belum tegas. 

Pada PT. Grandtex biaya dipisahkan hanya melihat kepada hubungan 

terjadinya biaya pada pusat pertanggungjawaban, dengan 

memisahkan biaya menjadi : 

1) Biaya langsung yang dikategorikan sebagai biaya terkendali. 

2) Biaya tidak langsung yang dikategorikan sebagai biaya tidak 

terkendali. 

Walaupun perusahaan memisahkan biaya terkendali dan tidak 

terkendali berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung, 

pengelompokkan biaya ke arah tersebut sudah jelas. 

b. Pengklasifikasian kode rekening. 

Penyusunan kode rekening pada PT. Grandtex telah dilakukan tetapi 

belum mencantumkan kode bagian, sehingga tidak dapat diketahui 

bagian mana yang bertanggung jawab atas biaya yang terjadi 

sehubungan dengan kegiatan perusahaan. 

c. Sistem penghargaan atas hasil kinerja yang baik tidak transparan, 

karena hanya ditentukan dan diketahui oleh direktur utama saja, dan 

belum adanya sanksi yang diberikan perusahaan terhadap kinerja 

manajer yang kurang baik. 

 

B. Akuntansi pertanggungjawaban cukup berperan dalam menunjang efektivitas 

biaya produksi, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner sebesar 

88,37%. Selain hal tersebut di atas dapat juga dilihat dari : 
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1. Cukup tercapainya efisiensi biaya produksi oleh Departemen Weaving 

dimana realisasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya 

overheadnya relatif sejalan dengan rencana produksi. Terjadinya selisih 

yang signifikan untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja pada 

Departemen Weaving terjadi di luar kendali manajer produksi yang 

bersangkutan, karena hal tersebut disebabkan adanya perubahan 

pemakaian jenis bahan baku dan perubahan struktur organisasi oleh 

perusahaan, tetapi dengan hasil yang dicapai pada periode 2007 untuk 

realisasi biaya bahan baku dan tenaga kerja sudah cukup memadai.  

2. Tercapainya target produksi yang realisasi produksinya sesuai dengan 

rencana produksi. 

3. Produksi yang dilakukan oleh Departemen Weaving telah dilakukan tepat 

waktu sesuai dengan rencana produksi. 

4. Dihasilkannya produk yang berkualitas dalam arti produk yang telah 

dihasilkan sesuai dengan tingkatan standar dan mutu yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan.  

 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis mengajukan 

beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan pencataan transaksi dengan menggunakan 

kode rekening yang mencantumkan kode bagian, sehingga akan memudahkan 

dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. 

2. Sebaiknya perusahaan mengatur kembali pemisahan biaya menjadi biaya 

terkendali dan tidak terkendali. 

3. Perlu adanya sanksi kepada manajer yang bertanggung jawab apabila terjadi 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, hal tersebut dapat  

dilakukan dengan peringatan lisan atau tulisan terlebih dahulu. Sistem 

penghargaan yang diberikan perusahaan sebaiknya dilakukan secara 
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transparan dengan cara pemberian bonus dan bukan dengan cara menaikkan 

gaji, karena perusahaan tidak dapat mengurangi gaji manajer tersebut 

walaupun kinerjanya kurang baik. Sedangkan untuk pemberian bonus dapat 

dilakukan perusahaan jika manajer berprestasi saja, dan jika manajer tidak 

mencapai kinerja yang baik perusahaan tidak perlu memberikan bonus.  
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