
 1

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian. 

Dewasa ini pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia 

menitik beratkan pada sektor pertanian dan sektor industri sebagai sarana utama. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa 

kebijaksanaan dalam bidang perekonomian berupa paket-paket deregulasi yang 

telah mendorong perkembangan dunia usaha. 

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami peningkatan, salah 

satunya dalam sektor industri non migas, yang menghasilkan produk, yang mana 

hasil produksi industri ini dibutuhkan untuk melengkapi industri lainnya, bahkan 

diekspor untuk memenuhi kebutuhan industri di luar negeri. 

Untuk menghasilkan produk yang diharapkan perusahaan, maka 

diperlukan adanya perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang memadai bagi 

perusahaan tersebut terhadap kegiatan produksi, yang mana perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian biasanya lazim digunakan oleh semua perusahaan. 

Pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen 

sama halnya dengan perencanaan, pengendalian juga harus dilakukan secara terus 

menerus. Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi 

pelaksanaan nyata setiap komponen organisasi, dan pelaksanaan tindakan korektif 

jika diperlukan. 

Salah satu langkah dari pengendalian biaya produksi yaitu 

membandingkan apa yang termuat dalam rencana biaya yang dibuat sebelum 

kegiatan produksi dilakukan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi dalam         

proses produksi, pengendalian hanya akan berhasil apabila didukung oleh manusia 

yang mengoperasikan system tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan struktur 

organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan menetapkan secara 

jelas wewenang serta tanggung jawab tiap bagian. Masing- masing bagian 



 2

mempunyai tanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas yang diberikan 

kepada bagian yang bersangkutan. 

Salah satu alat bantu manajemen untuk dapat mengendalikan 

perusahaan secara efesien dan efektif adalah dengan menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

perusahaan umumnya, yaitu dengan pendelegasian wewenang dari pimpinan 

kepada bawahannya yang selanjutnya akan menimbulkan kewajiban 

pertanggungjawaban dari bawahan kepada pimpinan unit organisasi yang 

dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatannya, yang 

lebih dikenal dengan sebutan pusat pertanggungjawaban. 

Dalam upaya melaksanakan pengendalian terhadap pusat 

pertanggungjawaban tersebut, pimpinan memerlukan suatu laporan mengenai 

aktivitas- aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban, yang 

disebut dengan laporan pertanggungjawaban. Dibuatnya laporan 

pertanggungjawaban ini memungkinkan pimpinan dapat menelusuri organisasi 

mana yang bertanggung jawab atas terjadinya inefisiensi. 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu system akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan 

penghasilan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam perusahaan. 

Tujuannya agar dapat diketahui orang yang bertanggung jawab atas 

penyimpangan biaya dan penghasilan yang dianggarkan. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya pengendalian 

biaya produksi atas kegiatan produksi, maka penulis tergugah untuk memilih 

obyek penelitian tentang peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi. Dengan fenomena ini, 

penulis dapat menunjukkan manfaat jika dilakukan penelitian yaitu akuntansi 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara memadai akan berperan dalam 

menunjang efektifitas pengendalian biaya produksi atau sebaliknya. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam membuat skripsi ini 

memilih judul : 

“ PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA 

PRODUKSI “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Apakah akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan perusahaan telah 

memadai.  

2. Apakah pengendalian biaya produksi pada perusahaan telah dilaksanakan 

secara efektif. 

3. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya produksi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

dalam penyusunan skripsi dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

menepuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi di Universitas Widyatama. 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui memadainya akuntansi pertanggungjawaban yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

2. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi. 

3. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian biaya produksi di perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat-manfaat bagi : 

1. Penulis. 

Hasil penelitian ini berguna dalam rangka menambah pengetahuan dan 

pemahaman penulis secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti yaitu mengenai teori akuntansi pertanggungjawaban yang didapat 

selama kuliah. Dan juga, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di 

Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai 

bahan masukan atau sumbangan pemikiran. 

3. Masyarakat dan dunia pendidikan. 

Penulis berharap agar hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran yang dapat berguna untuk menambah 

wawasan pengetahuan, bahan kepustakaan dan sebagai kasus dilapangan 

untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Dalam dunia usaha dewasa ini, kegiatan produksi semakin memegang 

peranan yang penting untuk kelancaran aktivitas perusahaan. Kegiatan produksi 

dalam satu perusahaan, khususnya dewasa ini lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal dari pada faktor-faktor internal, misalnya sikap konsumen 

yang tidak pasti, keadaan pasar yang tidak menentu dan reaksi pesaing yang tidak 

dapat diabaikan. 

Produksi merupakan kegiatan utama dalam perusahaan manufaktur 

persaingan yang semakin ketat antara perusahaan sejenis dalam situasi dunia 

usaha dewasa ini membuat perusahaan mempertahankan kualitas produk yang 

baik, agar perusahaan tetap eksis di pasar. 
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Salah satu media atau alat pengamanan di dalam kegiatan produksi 

dalam suatu perusahaan adalah pengendalian. Arti dari pengendalian secara umum 

adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin tercapainya kesesuaian 

antara pelaksanaan sebenarnya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian 

terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa tujuan tertentu perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar pelaksanaan; 

2. Mengukur pelaksanaan sebenarnya dibandingkan dengan standar 

pelaksanaan; 

3. Serta mengoreksi penyimpangan agar hasil pelaksanaan selanjutnya lebih 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; 

Dalam suatu perusahaan pengendalian manajemen merupakan hal 

mutlak, agar pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan 

perusahaan yang sudah ditetapkan jika tidak sesuai, maka harus segera diadakan 

perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. 

Peningkatan aktivitas dalam perusahaan pada akhirnya akan 

menimbulkan kompleksitas permasalahan didalam pengendalian aktivitas-

aktivitas tersebut. Dalam keadaan seperti ini seorang pemilik atau pemimpin 

perusahaan tidak mungkin lagi mengendalikan secara langsung aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung dalam perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya 

pendelegasian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan kepada 

bawahannya. 

Dalam struktur organisasi perusahaan hal ini tercermin dengan jelas. 

Manajer dalam melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap manajer 

bawahannya memerlukan suatu informasi akuntansi. Akuntansi 

pertanggungjawaban yang merupakan salah satu bentuk akuntansi yang ditujukan 

melayani manajemen dalam kaitannya dengan pengendalian, dapat memberikan 

informasi akuntansi tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. 
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Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang 

disesuaikan dengan struktur organisasi dengan maksud agar penghasilan dan 

biaya yang dianggarkan dengan yang sebenarnya terjadi di akumulasi dan di 

laporkan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban ini berarti seorang manajer 

dapat mengendalikan unit-unit organisasi yang dipimpinya melalui sarana ini, 

agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban menurut Hansen dan 

Mowen yang dialihbahasakan oleh Ancella. A. Hermawan (2000; 63) adalah : 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur 
berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban 
menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk 
mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.”   
 
Mulyadi  (1997; 214) menyatakan bahwa : 

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

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban terdapat dua hal pokok, yaitu 

pembagian organisasi ke dalam unit yang dikenal sebagai pusat 

pertanggungjawaban dan sistem pelaporan mengenai informasi akuntansi baik 

yang masih merupakan rencana atau anggaran maupun yang sebenarnya. 

Dalam pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, harus dibuat 

ketentuan yang memungkinkan pengakumulasian biaya per departemen dengan 

mengikuti struktur organisasi sebagai dasar pengendalian biaya adalah untuk 

memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari 

pemakaian sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja, usaha dan fasilitas yang ada. 

Sedangkan pengendalian biaya produksi yaitu suatu tindakan 

manajemen untuk mencapai tujuan, salah satunya dengan cara membandingkan 

rencana biaya yang dibuat sebelum kegiatan produksi dilakukan dengan biaya 

yang sesungguhnya terjadi dalam proses produksi. Dengan cara itu dapat 
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diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi dalam manajemen wajib 

melakukan penyelidikan mengenai apa yang terjadi sebab-sebab penyimpangan 

tersebut, untuk melakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya 

guna meningkatkan efisiensi biaya produksi. 

  Rujukan penelitian sebelumnya yang diambil penulis untuk melihat 

hubungan Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Biaya Produksi. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Triatna 

(2005) mengenai “Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat 

Bantu Bagi Manajemen Untuk Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya 

Produksi “. 

 Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis mengenai manfaat akuntansi pertanggungjawaban 

sebagai alat bantu bagi manajemen sedangkan objek penelitian yang dilakukan 

oleh penulis tertuju pada peranan akuntansi pertanggungjawaban.  

Dengan demikian diharapkan akuntansi pertanggungjawaban dapat 

membantu manajemen dalam menunjang pelaksanaan pengendalian biaya 

produksi. Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

“Akuntansi pertanggungjawaban yang memadai berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi.”    

 

1.6  Metodologi Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan 

metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu metode 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 disimpulkan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research).  

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada 

perusahaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  
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Teknik pengumpulannya, yaitu : 

1) Observasi. 

Yaitu dengan cara mengamati dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan 

langsung di perusahaan. 

2) Wawancara (Interview). 

Yaitu wawancara langsung dengan para karyawan dan staf perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis yang akan digunakan dalam 

pembahasan. 

 

7.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Badger Invaders 

yang berlokasi di jalan mutiara IV nomor 16 Bandung. Adapun waktu penelitian 

ini dilakukan dari bulan Juli 2006 sampai dengan Oktober 2006. 

 

 

 

 

 

                                                            


