
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam era ekonomi global, yaitu tahun 2003 (AFTA) dan 2020 (APEC), lalu 

lintas barang, jasa, serta kreativitas manusia (hak cipta intelektual) akan semakin 

bebas dan takkan lagi mengenal sekat-sekat seperti batas negara. Persaingan antar 

produk pun terutama dalam segi desain, kualitas, dan pengembangan produk akan 

semakin tajam dan terbuka. 

Era globalisasi perdagangan akan menuntut begitu banyak penyesuaian. Guna 

memasuki pasar global dengan kemampuan daya saing tinggi, diperlukan strategi 

outward looking yang didasarkan pada keunggulan daya saing dalam pemasaran 

produk, desain, kualitas, pengembangan produk, teknologi, harga, penyerahan yang 

tepat waktu, atau bahkan pelayanan purnajual (repair and maintenance service). 

 Peluang pupuk impor untuk memasuki pasar Indonesia dalam era 

perdagangan bebas tentunya akan semakin terbuka lebar mengingat proteksi 

pemerintah terhadap pasar pupuk dalam negri secara otomatis akan semakin jauh 

berkurang. Sebagaimana kita ketahui, pasar pupuk dalam negri saat ini masih bisa 

dikatakan masih sepenuhnya dikuasai oleh industri pupuk nasional, tetapi dalam era 

perdagangan bebas nanti industri pupuk nasional justru harus siap berbagi “lahan 

rezeki” dengan industri pupuk asing. 

 PT Pupuk Kujang (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

lingkungan Departemen Perindustrian, mengemban tugas untuk mengembangkan 

industri pabrik pupuk urea di kawasan Desa Dawuan, Cikampek, Jawa Barat. Hal ini 

ditujukan guna menunjang pelaksanaan pencanangan program pemerintah dalam 

rangka peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan, menumbuhkan 

usaha keterkaitan industri, serta meningkatkan ekspor hasil industri.  

Perusahaan ini mulai berproduksi sejak 7 November 1978 dengan kapasitas 

produksi sebesar 570.000 ton urea.   



Jika selama ini PT Pupuk Kujang (Persero) banyak mengandalkan diri pada 

status kepemilikannya sebagai perusahaan milik negara, maka kelak perusahaan ini 

akan memerlukan lebih dari sekedar kebijakan–kebijakan pemerintah untuk 

memelihara kelangsunggan hidupnya (going concern) mengingat perusahaan akan 

menghadapi para pesaing asing yang berasal dari industri serupa secara lebih bebas 

dan terbuka.  

Hal ini dapat dilakukan melalui suatu penerapan efisiensi dan efektivitas kerja 

yang tinggi serta mengadakan perhitungan-perhitungan yang akurat dan tepat dalam 

mengambil keputusan, sehingga tujuan perusahaan untuk memperoleh laba yang 

optimal agar kontinuitas perusahaan yang terjamin akan tercapai, disertai dengan 

peningkatan perusahaan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Sebagai perusahaan besar yang memiliki beberapa divisi, dan divisi-divisi 

yang membawahi beberapa unit pelaksanaan, akan sulit bagi pimpinan PT Pupuk 

Kujang untuk mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh bawahannya, 

karena perkembangan suatu perusahaan akan membawa konsekuensi semakin 

kompleknya masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan dan semakin luasnya 

pelaksanaan usaha. Oleh karena itu, manajemen membutuhkan alat bantu guna 

mengendalikan perusahaannya, salah satu alat bantu yang digunakan dalam 

perencanaan dan pengendalian keuangan adalah akuntansi pertanggungjawaban. 

 Diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan dapat 

mempermudah pimpinan dalam menilai tanggung jawab dan prestasi atau kinerja 

bawahan atas tugas yang didelegasikan kepadanya secara lebih objektif. Manajemen 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja setiap 

unit organisasi dengan bantuan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, sehingga 

tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat dicapai. Tetapi tidak semua perusahaan 

yang ada menerapkan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam 

operasionalnya, sehingga efektivitas dan efisiensi setiap unit kerja tidak dapat 

tercapai. 



 Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di bagian produksi yaitu untuk 

mengukur kinerja dengan menggunakan ukuran produktivitas, yaitu pusat 

pertanggungjawaban yang keluarannya dapat diukur secara kuantitatif, karena 

produktivitas merupakan ratio antara keluaran dan masukan. Produktivitas 

berhubungan dengan produksi output secara efisien dan terutama ditujukan kepada 

hubungan antara output dengan input yang digunakan untuk manghasilkan output 

tersebut. Pengukuran produktivitas dapat dilakukan untuk setiap masukan secara 

terpisah atau secara total untuk keseluruhan masukan yang digunakan menghasilkan 

keluaran. Dari perbandingan ratio produktivitas setiap masukan, manajemen dapat 

melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha peningkatan produktivitas yang 

dilakukannya. Informasi mengenai perubahan produktivitas adalah penting untuk 

menghitung dampak ekonomi. 

 Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan keluaran berupa informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat 

untuk membantu proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. 

Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberi pesan kepada setiap manajer 

untuk merencanakan pendapatan dan atau atas biaya dengan aktiva yang digunakan 

untuk menghasilkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab, dan kemudian para 

manajer tersebut harus melaporkan realisasi pendapatan dan atau biaya berdasarkan 

pusat-pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dalam bentuk laporan.  

 Dengan demikian informasi akuntansi bertanggung jawab berperan sebagai 

alat untuk mencerminkan (score) yang dibuat oleh setiap manajer dalam 

menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan peran manajer tersebut dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

 Permasalahan yang terjadi di perusahaan adalah bagaimana manajemen 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja setiap 

unit organisasi dengan bantuan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, sehingga 

tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat dicapai.  

 



 Sedangkan masalah yang terjadi di bagian produksi adalah bagaimana manajer 

produksi dapat berproduksi sesuai dengan hasil yang diinginkan dan dengan 

menggunakan sumber daya baik alam maupun manusia seefektivitas dan seefisien 

mungkin. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang 

berjudul : “Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menunjang 

Efektivitas Penilaian Kinerja Produksi“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan telah memadai. 

2. Apakah penilaian  kinerja  produksi di perusahaan telah efektif. 

3. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai efektivitas  

kinerja  produksi di perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di 

atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban di   

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui  efektivitas penilaian kinerja produksi di perusahaan. 

3. Untuk mengetahui peranan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

efektivitas penilaian kinerja produksi di perusahaan. 

 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis  

Mengenai teori-teori dan konsep hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan menambah pengetahuan, konsep yang diperoleh selama masa 

perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya dalam praktik secara nyata di 

lapangan, dan sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program 

Sarjana S-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Univeritas Widyatama. 

2.  Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini saran-saran atau rekomendasi yang berguna untuk memperbaki 

kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pelaksanaan produksi perusahaan, 

sehingga di masa yang akan datang perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya 

dengan lebih baik. 

3. Bagi Pembaca atau Masyarakat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang melakukan penelitian 

selanjutnya, sebagai sumbangan pikiran, acuan dan salah satu bahan referensi awal  

dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Kegiatan operasi perusahaan yang semakin luas dan kompleks, mewajibkan 

praktik-praktik manajemen yang lebih baik. Pada perusahaan yang belum begitu 

berkembang pimpinan atau pemilik perusahaan dapat berperan sebagai “One Man 

Show”, artinya pimpinan atau pemilik tersebut dapat berhubungan langsung dengan 

semua aktivitas perusahaan mulai dari menetapkan perencanaan awal, melakukan 

pelaksanaan operasional perusahaan, dan mengendalikan segala aktivitas perusahaan 

seorang diri. Berbeda dengan perusahaan besar, pemilik atau pimpinan perusahaan 

tidak dapat melaksanakan semua aktivitas karena sejumlah tenaga kerja yang banyak, 

sehingga ia memerlukan orang-orang yang dapat membantu dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya. 



 Peran serta orang-orang yang membantu dalam operasi perusahaan membuat 

manajemen perusahaan lebih memusatkan perhatian pada tujuan jangka panjang 

perusahaan, yaitu mencari laba (profit).  

Dalam pengelolaan aktivitas operasionalnya, perusahaan harus memberikan 

kepuasan kerja dan motivasi yang tinggi kepada para karyawan agar mereka dapat 

memaksimalkan prestasi kerja masing-masing, sehingga sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan tercapai dengan baik. Maksimalisasi motivasi kerja 

karyawan dan pencapaian sasaran perusahaan yang telah ditetapkan inilah yang 

merupakan tujuan pokok penilaian kinerja. 

Dalam mengevaluasi kinerja pusat biaya produksi maka digunakan anggaran 

biaya produksi. Anggaran biaya produksi merupakan penjabaran rencana manajemen 

dalam satuan nilai uang pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Anggaran ditentukan dalam pusat biaya yang akan dievaluasi pada setiap akhir 

periode melalui suatu analisis selisih sebagai suatu umpan maju bagi manajemen 

dalam menilai pelaksanaan dari anggaran dan untuk menilai anggaran itu sendiri. 

 Penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajemen membutuhkan informasi 

yang relevan, tepat waktu, akurat, selektif dan representif di mana informasi yang 

demikian merupakan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi 

pertanggungjawaban dituangkan untuk menilai kinerja suatu pusat 

pertanggungjawaban.  

Laporan kinerja memperlihatkan apakah terjadi penyimpangan antara kinerja 

sesungguhnya dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk dapat menilai efektivitas 

dan efisiensi kinerja. 

Mulyadi (2001; 415) merumuskan pengertian penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut : 

 “Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

 



 Efektivitas Penilaian kinerja manajer dalam tahap persiapan dimulai dengan 

penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai 

kinerjanya, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan jika ada informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Dalam hal ini, informasi akuntansi pertanggungjawaban sangat 

penting dalam proses perencanaan dan pengendalian operasi suatu aktivitas 

organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan 

manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. 

Menurut Mulyadi (2001; 18) pengertian informasi akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 

 “Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 

pendapatan dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu”. 

 Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban bagi manajemen menurut 

Mulyadi (2001; 170), yaitu : 

1. Informasi akuntasi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan 

datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. 

2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu 

bermanfaat sebagai berikut : 

1) Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

2) Pemotivasi manajer. 

Untuk melaksanakan sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka 

persyaratannya, yaitu : 

1. Terdapat struktur organisasi dengan job description yang jelas serta adanya 

identifikasi pusat pertanggungjawaban yang dipimpin seorang manajer. 

2. Adanya sistem pelaporan biaya dan susunan kode rekening perusahaan yang 

dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban. 

3.  Adanya pemisahaan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 

4.  Adanya anggaran yang disusun oleh setiap bagian. 

 



5.  Disusun laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang bertanggung jawab. 

Bahwa efektivitas penilaian kinerja di PT Pupuk Kujang, akuntansi 

pertanggungjawaban digunakan sebagai berikut : 

1. Membantu pengambilan keputusan manajemen puncak adalah apakah seseorang 

manajer akan mendapatkan penghargaan atau hukuman (punishment) dilihat dari 

kinerjanya. 

2. Memotivasi seorang manajer untuk berusaha mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan lebih tinggi. 

3. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki oleh manajer, sehingga dapat dipilih program 

pelatihan yang sesuai dengan program pekerjaannya. 

4. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan apakah berupa 

premi,insentif, atau bonus lainnya, didasarkan atas kinerja yang dicapai.   

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban yang 

memadai, berperan di dalam efektivitas penilaian  kinerja produksi “. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam penyusunaan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan 

menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu penelitian ilmiah yang membahas serta 

menganalisa masalah-masalah yang ada dan berkembang pada masa sekarang. 

Penulis berusaha untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

membandingkannya dengan teori yang ada. Selanjutnya dianalisis penerapannya 

dalam praktik yang sesungguhnya. 

 

 
 
 
 



 Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik-tektik 

sebagai berikut : 

1.  Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan meninjau 

langsung pada lokasi penelitian dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

1) Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek 

yang diteliti.  

2) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan pejabat perusahaan yang berwenang atau 

bagian yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

3) Kuesioner, yaitu suatu lembar isian yang di dalamnya berisi pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengevaluasi literatur-literatur 

yang berhubungan degan masalah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan landasan teori dan pengertian mengenai pokok masalah yang 

diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Keseluruhan penelitian dilaksanakan penulis pada PT. Pupuk Kujang 

Cikampek, dan waktu penelitian dilaksanakan mulai awal 2008 sampai dengan 

selesai. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


