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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia juga semakin gencar dan giat membangun di 

segala bidang. Bukan saja di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lainnya yang 

ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya. Sebagai suatu perusahaan yang 

berorientasi laba serta diorganisasikan dan dijalankan untuk menyediakan barang 

dan jasa bagi masyarakat, pada dasarnya perusahaaan selalu berusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan menggunakan segala 

kemampuan dan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan kesejahteraan 

bagi karyawannya. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan dihadapkan pada 

bagaimana cara penggunaan faktor-faktor produksi yang terbatas, seperti bahan 

baku, tenaga kerja dan faktor-faktor produksi lainnya yang dikoordinasikan dan 

digunakan dengan baik, efektif dan efisien (Yulika, 2006). 

Seiring dengan berkembangnya skala usaha perusahaan dan semakin 

tajamnya persaingan dalam dunia usaha, maka semakin berkembang pula 

kebutuhan dan tuntutan atas informasi oleh pihak manajemen perusahaan. Hal ini 

didorong oleh perlunya pertimbangan yang semakin kritis dalam memanfaatkan 

berbagai dana dan sumber daya lainnya secara optimal. Dana dan sumber daya 

lainnya pada umumnya jumlahnya terbatas sehingga mengharuskan kita untuk 
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memperolehnya dengan biaya sehemat mungkin dan menggunakannya seefisien 

mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam menghadapi situasi bisnis yang semakin kompetitif, setiap 

perusahaan dituntut untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimilikinya 

secara optimal untuk meningkatkan kemampuan bersaing, antara lain dapat 

berupa harga jual yang kompetitif, yang didukung oleh kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi permintaan pasar. Manajemen harus selalu memperhatikan 

masalah penggunaan sumber dayanya karena penggunaan sumber daya ekonomi 

yang kurang efisien dan efektif akan merupakan biaya yang akan mengurangi 

pendapatan perusahaan. (Kurniawan Tjakrawala, 2005) 

Meningkatnya persaingan antar perusahaan semakin tajam dan besarnya 

persentase biaya pemasaran yang terkandung pada harga jual suatu produk, 

menjadi peranan dan usaha manajemen dalam pengendalian biaya pemasaran 

semakin penting. Perusahaan yang berskala besar aktivitas perusahaan sudah 

meningkat menimbulkan kompleksitas dalam pengendalian aktivitas biayanya. 

Dalam situasi ini diperlukan adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

dalam membantu pengawasan terhadap kegiatan operasi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan akuntansi pertanggungjawaban adalah salah satu alat terbaik dalam 

manajemen biaya yang digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang 

memiliki ruang lingkup besar dalam mengelola perusahaan (Fowzia, 2011).  

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan penghasilan 

yang dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi. 
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Tujuannya agar dapat diketahui organisasi atau kelompok yang bertanggung 

jawab atas penyimpangan biaya dan penghasilan yang dianggarkan. (Yulika, 

2006) 

Setiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang 

akan bertanggung jawab atas perencanaan yang dibuat. Perencanaan ini disebut 

anggaran (budget) dan pada waktu tertentu dilaporkan hasil dari pelaksanaan 

pusat biaya kemudian dibandingkan dengan rencana anggaran yang telah 

dianggarkan sebelumnya. Dari hasil perbandingan, manajer dapat mengetahui 

berapa besar perbedaan. Hal ini memungkinkan manajer untuk dapat menganalisis 

lebih lanjut terjadinya perbedaan dan pengambilan tindakan koreksi. Informasi 

semacam ini disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban.  

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan menyelenggarakan suatu sistempencatatan atas biaya-biaya 

yang dapat dikendalikan. Dari sini akan dihasilkan laporan biaya yang 

menunjukkan bagaimana manajemen memenuhi tanggung jawab pemakaian biaya 

yang terjadi pada unit organisasi yang dipimpinnya. (Supriyono, 2000) 

Efektivitas merupakan suatu bauran yang menunjukkan sejauh mana 

sasaran atau target yang tercapai. Efektivitas dan efisiensi tidak terlepas dari 

akuntansi pertanggungjawaban. Hal ini penting untuk dapat menghindari 

pemborosan dan kecurangan akibat pendelegasian wewenang, sehingga tercipta 

suatu pengendalian biaya yang tepat. Dengan adanya akuntansi 

pertanggungjawaban dalam perusahaan, maka pimpinan dapat menilai tanggung 
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jawab dan kinerja atau prestasi bawahan atas tugas yang didelegasikan kepadanya 

sehingga tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat tercapai. (Supriyono, 2000). 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia/PT. INTI (Persero) adalah sebuah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Pengelola Industri 

Telekomunikasi Startegis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan 

telekomunikasi. PT. INTI (Persero) merupakan salah satu badan yang berdiri 

sendiri dengan  status perusahaan perseroan yang menjelma dari kegiatan dengan 

perusahaan telekomunikasi (www.inti.co.id). 

Pada PT. INTI (Persero), laporan realisasi anggaran biaya pemasaran 

diterbitkan secara bulanan dan triwulan dan akan dilaporkan dalam rapat direksi 

untuk meneliti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jumlah anggaran biaya 

pemasaran dan realisasi biaya pemasaran pada PT. INTI (Persero) Bandung 

menagalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut ini penulis akan menyajikan 

perbandingan antara anggaran biaya pemasaran dengan realisasi biaya pemasaran 

tahun 2009-2013. 
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Tabel 1.1 

Anggaran dan Realisasi PT. INTI (Persero) 

Periode 2009-2013  

          (dalam jutaan rupiah) 

No 

Anggaran 

Biaya 

Pemasaran 

Realisasi 

Biaya 

Pemasaran 

Selisih 

Anggaran dan 

Realisasi 

Persentasi 

Kenaikan/Penurunan 

( % ) 

2009 32,213,420 26,236,100 5,977,320 8,14% 

2010 32,500,422 33,515,400 1,014,978 10,3% 

2011 36,500,130 25,348,266 11,151,864 6,94% 

2012 29,322,216 20,132,759 9,189,457 6,86% 

2013 33,348,765 24,229,665 9.119.100 7,26% 

(Sumber : data diolah dari PT. INTI (Persero) Bandung )  

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa anggaran biaya pemasaran itu tidak 

sesuai dengan realisasi biaya pemasaran. Peningkatan dari realisasi biaya 

pemasaran terjadi karena diperolehnya kontrak-kontrak baru yang semula tidak 

dianggarkan, perluasan pemasaran, optimalisasi asset, peningkatan kemampuan 

dan dukungan kesisteman dan adaptasi teknologi. Sedangkan penurunan 

disebabkan adanya persaingan yang ketat, dimana banyaknya perusahaan lainnya 

yang bergerak dibidang telekomunikasi. Selain itu adanya pembatalan kontrak 

yang telah ditandatangani, eksekusi kontrak dari pemberi kerja memakan waktu 

yang cukup lama, dan proses tender melalui e-auction. (Sumber : Taupiq 

Abdurrahman )  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efektifitas 

biaya pemasaran dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul :  

“Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Bantu 

Manajemen dalam Menunjang Efektivitas Biaya Pemasaran” (Studi 

Kasus pada PT. INTI (Persero) Bandung. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah-

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen di PT. INTI (Persero) Bandung sudah efektif. 

2. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektifitas pengendalian biaya pemasaran di 

PT. INTI (Persero) Bandung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :  

1. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas penerapan akuntansi 

pertanggunjawaban sebagai alat bantu manajemen pada PT. INTI (Persero) 

Bandung.  
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2. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang 

efektivitas biaya pemasaran pada PT. INTI (Persero) Bandung.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Perusahaan.  

Hasil  kesimpulan  penelitian  ini diharapkan dapat melengkapi implementasi 

konsep akuntansi pertanggungjawaban dan memberikan masukan-masukan 

atau rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang ada didalam pelaksanaan kegiatan pemasaran, sehingga di masa yang 

akan datang perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan 

efisien.  

2. Bagi Penulis  

Hasil  penelitian  ini  dapat  memperluas  wawasan  dan  menambah 

pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh selama 

perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata dalam 

perusahaan, dan juga merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama.  

3. Bagi Pihak Lain, khususnya di kalangan perguruan tinggi.  

Hasil penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan sebagai gambaran praktik di lapangan 

dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pada PT. INTI(Persero) yang berlokasi di 

jalan Moh. Toha No. 77 Bandung dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan 

Agustus 2014 sampai dengan selesainya penelitian ini. 


