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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masalah perekonomian yang semakin kompleks yang dihadapi baik oleh 

masyarakat domestik maupun masyarakat internasional membuat setiap negara  

berusaha membenahi perekonomiannya. Dalam era industri yang sangat 

kompetitif saat ini, perusahaan harus dapat menciptakan pengendalian manajemen 

yang berorientasi pada operasi yang efisien dan efektif dapat terwujud dengan 

mempekerjakan sumber daya manusia yang berkualitas, cermat dan memiliki 

keterampilan yang memadai. karena itu penilaian kegiatan manusia dalam 

melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan organisasi 

menjadi dominan.  

Penilaian kegiatan manusia pada dasarnya merupakan penilaian kinerja. 

karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja 

sesungguhnya merupakan penilaian atas usaha manusia dalam melaksanakan 

peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. oleh karena itu jika informasi 

akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah informasi akuntansi 

manajemen yang dihubungkan dengan individu yang memiliki peran tertentu di 

dalam organisasi. Tipe informasi akuntansi manajemen yang memiliki karakter 

semacam itu disebut informasi akuntansi pertanggungjawaban.  

  Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja  

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. selain itu, manfaat  penilaian kinerja 

manajer menurut Mulyadi  (1997:420) yang terkait adalah : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum.  

2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan yang 

bersangkutan  seperti promosi, transfer, demosi, dan pemberhentian.  
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3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.  

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

mengevaluasi kinerja mereka.  

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.  

 
Laba perusahaan diperoleh melalui selisih antara pendapatan dengan 

biaya. Pengendalian biaya. melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan menyelenggarakan suatu sistem pencatatan ini akan dihasilkan 

laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana manajer bertanggungjawab 

atas biaya-biaya yang terjadi pada unit organisasi. pendapatan di lain pihak dapat 

dikendalikan dengan melihat anggaran pendapatan berdasarkan realisasi tahun 

sebelumnya. Dengan adanya laporan biaya dan anggaran pendapatan ini, maka 

dapat diketahui besarnya perbedaan antara laba sebenarnya yang diperoleh pada  

unit organisasi  dengan laba yang telah dianggarkan sehingga kinerja dari manajer 

masing-masing departemen dapat dinilai atau dievaluasi. Bagian yang mendapat 

paling banyak perhatian adalah departemen pusat laba karena bagian inilah yang 

menghasilkan laba yang diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan dan 

bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, keberhasilan diukur terutama dari 

laba yang dihasilkan.  

PT. PINDAD (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak  

dalam bidang industri. Kegiatan utama dari PT. PINDAD (Persero) adalah 

memproduksi peralatan militer untuk memenuhi kebutuhan Hankam serta 

memproduksi  produk-produk komersial yang menggunakan teknologi sejenis 

yang tentu saja perlu melakukan pekerjaannya dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Studi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

dalam Mengevaluasi Kinerja Manajer Pusat Laba.”   
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis mengidentifikasikan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban dalam mengevaluasi kinerja manajer pusat laba 

pada perusahaan sudah memadai.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

        Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat Ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung. Adapun 

tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui memadainya 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengevaluasi kinerja manajer 

pusat laba pada perusahaan.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

       Penelitian yang dilakukan berguna : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori-

teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dan diterapkannya pada 

praktik sehari-hari, juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan mengenai 

akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan secara memadai dapat 

digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengukur prestasi kerja suatu 

pusat pertanggungjawaban agar dapat memberikan respon yang memadai. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.  
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1.5 Kerangka Penelitian 

Tujuan umum dari Profit Oriented Company adalah memperoleh laba 

seoptimal mungkin yang dapat terus berlanjut dalam jangka panjang. Dalam usaha 

untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan, perusahaan perlu 

mempekerjakan sumber daya manusia yang berkualitas, cermat dan memiliki 

keterampilan yang memadai. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai 

prestasi bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan ini merupakan golongan 

antara sistem pelaporan, sistem pertanggungjawaban, dan sistem pengendalian.  

Ada beberapa pendapat mengenai definisi akuntansi pertanggungjawaban 

antara lain dikemukakan oleh Horngren (2003:191), yaitu: “Responsibility 

accounting is a system that measures the plans (by budgets) and actions (by 

actual results) of each responsibility center.” Dari definisi tersebut, akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur rencana (anggaran) dan 

tindakan (hasil aktual) dari masing-masing pertanggungjawaban. 

Mulyadi  (1997:419) mendefinisikan: “Penilaian kinerja adalah penentuan 

secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya.” Penilaian kinerja manajer harus diawali dengan penetapan garis 

batas tanggungjawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya, dan 

hal tersebut hanya dapat dilakukan jika ada informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan 

informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas 

organisasi, karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi 

dengan manajer yang bertanggungjawab. 

            Menurut Mulyad i (1997:18), informasi akuntansi pertanggungjawaban 

adalah: “Informasi aktiva, pendapatan, dan/atau biaya dihubungkan                  

dengan manajer yang bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu.”  

Kemudian menurut Supriyono (1991:15), “Informasi akuntansi pertanggung-

jawaban masa depan digunakan dalam proses perencanaan, khususnya proses 

perencanaan tahunan yang dinamakan penyusunan anggaran. Catatan akuntansi 

pertanggungjawaban historis suatu pusat pertanggungjawaban digunakan untuk 



5 

menganalisis prestasi manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan dan 

sekaligus memotivasi manajer tersebut untuk melakukan tindakan koreksi atas 

penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan.” dan pada waktu tertentu 

dilaporkan hasil dari pelaksanaan anggaran yang telah dibuat oleh pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan, kemudian dibandingkan dengan rencana 

yang ada.  

          Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis deskriptif sebagai 

berikut: “Akuntansi Pertanggungjawaban telah memadai dalam Mengevaluasi 

Kinerja Manajer Pusat Laba.” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 

deskriptif, menurut Winarno Surakhmad (1998:32) metode deskriptif adalah 

sebuah penyelidikan deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan 

fenomena tertentu lalu mengambil bentuk  studi komperatif ; atau mengadakan 

klasifikasi, ataupun mengadakan penilaian, menetapkan standar (“Normatif”), 

menetapkan hubungan dan kedudukan (status) satu unsur dengan unsur yang lain. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan dengan maksud mendapatkan 

data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara: 

a. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan.  

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan 

pegawai perusahaan yang berwenang mengenai masalah yang diteliti.   

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur, catatan 

ilmiah dan sebagainya yang merupakan landasan teoritis yang dipakai sebagai 

bahan pembanding dengan kenyataan yang ada selama melakukan penelitian.  
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Operasionalisasi Variabel 

     Berdasarkan hipotesis deskriptif yang diajukan yaitu “Akuntansi 

Pertanggungjawaban telah memadai dalam Mengevaluasi Kinerja Manajer Pusat 

Laba”, maka dapat diturunkan menjadi satu variabel yaitu Kememadaian 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam mengevaluasi kinerja manajer 

pusat laba. Adapun indikator variabel dan sub-sub indikator dari Studi Penerapan 

Akuntansi Pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, yaitu : 

1. Adanya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggungjawab tiap tingkatan manajemen, 

2. Adanya anggaran biaya yang disusun tiap tingkatan manajemen, 

3. Adanya penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya dikendalikan oleh 

manajemen tertentu dalam organisasi, 

4. Adanya susunan kode rekening dikaitkan dengan kewenangan pengendalian 

pusat pertanggungjawaban dan sistem akuntansi pendapatan dan atau biaya 

yang disesuaikan dengan struktur organisasi,  

5. Adanya sistem pelaporan biaya dan pendapatan kepada manajer yang 

bertanggung jawab, dan 

6. Adanya sistem reward atau penghargaan. 

 

Analisis Pembuktian Hipotesis 

        Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan, penulis melakukan 

studi kasus pada suatu perusahaan, dan tidak melakukan perbandingan dengan 

perusahaan lain. Salah satu cara pengumpulan data primer adalah dengan 

menggunakan observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

kegiatan perusahaan, hipotesis akan dibuktikan dengan membandingkan antara 

hasil observasi dengan indikator yang sudah ditentukan.        

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis melakukan 

penelitian pada PT PINDAD (Persero) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto             

No. 514 Bandung, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2006 sampai 

dengan selesai.  


