
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis semakin ketat yang diiringi 

dengan perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi, seni dan hiburan yang 

membuat batas teritorial negara terasa samar. Berkembangnya perusahaan jasa 

menjadi suatu kesatuan usaha yang relatif besar, menghendaki nilai tambah 

dengan sumber daya yang digunakan secara efisien. Dalam hal  layanan jasa 

komunikasi, selain dalam bentuk telekomunikasi, media cetak dan yang lainnya, 

bidang pelayanan dalam bentuk jasa pos sangat diperlukan bagi kelancaran dalam 

berhubungan dengan berbagai pihak. Adanya persaingan tersebut mendorong 

pihak manajemen perusahaan untuk siap menghadapi pesaing agar tetap disukai 

oleh masyarakat dan bertahan di pasar. Untuk dapat bersaing, perusahaan tidak 

akan terlepas dari masalah pencapaian target sasaran yaitu laba. Perolehan laba 

yang maksimal dapat tercapai apabila perusahaan dalam menjalankan kegiatannya 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. 

PT Pos Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa yaitu penyedia sarana dan jasa pos bagi masyarakat. Perusahaan pada 

dasarnya dijalankan oleh manusia, maka evaluasi kinerja adalah evaluasi perilaku 

manusia dalam melaksanakan peranan mereka dalam organisasi. Dalam hal ini 

PT. Pos Indonesia (Persero) menghadapi masalah pada penurunan kinerja manajer 

pusat laba yang dapat dilihat dari anggaran pada tahun tahun 2007 yang tidak 

tercapai dan realisasinya mengalami kerugian.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 

Laporan Anggaran dan Realisasi 

Tahun 2007 

Keterangan Anggaran tahun 2007 Realisasi tahun 2007 

Pendapatan 253.632.051.000 250.253.915.635 

Biaya 250.961.592.000 251.076.426.096 

Laba (rugi) usaha 2.670.459.000 (822.510.461) 

 Sumber : Bagian Akuntansi  PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung. 

 

Salah satu alat bantu bagi manajemen untuk dapat menilai kinerja manajer 

perusahaan secara lebih baik adalah dengan adanya informasi akuntansi 

pertanggungjawaban (Responsibility Accounting Information). Akuntansi 

pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001:214), menyatakan bahwa : “Suatu 

sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan 

biaya dan pengahasilan dilakukan sesuai dengan pertanggungjawaban dalam 

organisasi, dengan tujuan agar dapat dirujuk orang atau sekelompok orang yang 

bertanggung jawab terhadap penyimpangan biaya dan penghasilan yang 

dianggarkan”. Dengan diterapkan akuntansi pertanggungjawaban maka dapat 

diketahui siapa saja orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas kinerja 

yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki tiap-tiap manajer. 

Laba perusahaan diperoleh melalui selisih antara pendapatan dengan 

biaya. Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan menyelenggarakan suau sistem pencatatan atas biaya-biaya 

yang terkendali. Dari sistem pencatatan ini dihasilkan laporan-laporan biaya yang 

menunjukkan bagaimana manajer yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang 

terjadi pada unit organisasi. Pendapatan dilain 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 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 oleh kelangsungan usaha perusahaan dan bagi perusahaan yang 

berorientasi pada laba, keberhasilan diukur terutama dari laba yang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dengan judul :  “Studi Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat 

Penilaian Kinerja Manajer Pusat Laba”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan masalah yang akan 

diteliti yaitu apakah akuntansi pertanggungjawaban telah bermanfaat sebagai alat 

penilaian kinerja manajer pusat laba di PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui manfaat akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja 

manajer pusat laba di PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan akan berguna, 

bagi: 

1. Penulis 

Penelitian ini akan melatih kemampuan teknis analitis yang telah diperoleh 

selama mengikuti perkuliahan dalam melakukan pendekatan terhadap suatu 

masalah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan dalam 

tentang masalah yang diteliti. 

2. PT. Pos Indonesia (Persero) 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau rekomendasi untuk perbaikan dan kemajuan kinerja PT. Pos Indonesia 

(Persero). 

 

 



 

 

3. Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang 

sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian 

kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam 

melaksanakan peran yang mereka mainkan di dalam organisasi. Oleh karena itu, 

jika informasi akuntansi dipakai sebagai salah satu dasar penilaian kinerja, maka 

informasi akuntansi yang memenuhi kebutuhan tersebut adalah informasi 

akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu yang memiliki peran 

tertentu dalam organisasi yang disebut dengan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi 

(2001:214), menyatakan bahwa : “Suatu sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan penghasilan 

dilakukan  sesuai dengan pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan 

agar dapat dirujuk orang atau sekelompok orang yang bertanggugjawab terhadap 

penyimpangan biaya dan penghasilan yang dianggarkan”. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang 

penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena 

informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang 

bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat 

dilakukan dengan cara  memberikan peran bagi manajer laba untuk merencanakan 

laba yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi 

realisasi laba menurut manajer yang bertanggung jawab. Dengan demikian, 

informasi akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan skor (score) yang dibuat 

oleh setiap manajer dalam menggunakan berbagai sumber daya untuk 

melaksanakan peran manajer tersebut dalam mencapai sasaran perusahaan. 

(Mulyadi, 2001:176) 



 

 

Untuk melaksanakan  sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka 

terdapat hal-hal yang merupakan persyaratan menurut Mulyadi (2001:142) yaitu : 

1. Terdapatnya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggung jawab tiap tingkatan manajemen; 

2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen; 

3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh 

manajemen tingkat dalam organisasi; 

4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi; 

5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. 

 

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 

dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap penilaian. Penilaian 

kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggungjawab yang jelas bagi 

manajer yang akan dinilai kinerjanya. Kemudian dilakukan penetapan kriteria 

untuk mengukur kinerja dan dilakukan pengukuran kinerja sesungguhnya dengan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila ada penyimpangan kinerja 

maka ditentukan penyebab timbulnya penyimpangan tersebut. Untuk mencegah 

perilaku yang tidak diinginkan dilakukan penegakkan perilaku yang diinginkan. 

(Mulyadi, 2001:415-420) 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menarik hipotesis diskriptif 

sebagai berikut : “Akuntansi pertanggungjawaban yang memadai bermanfaat 

sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat laba”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Penyusun skripsi ini, membutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan 

sifat permasalahannya, agar data dan informasi yang yang diperoleh cukup 

lengkap untuk digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus. 



 

 

 Menurut Moh. Nazir, (2003:54), bahwa :  “Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki”.  

Sedangkan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan studi                    

kasus. Definisi studi kasus menurut Moh. Nazir (2003:57) adalah sebagai      

berikut: “Studi kasus adalah penelitian tentang kasus subjek penelitian                        

yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan 

personalitas”. 

 

1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan hipotesis diskriptif yaitu : “Akuntansi Pertanggungjawaban 

yang memadai bermanfaat sebagai alat penilaian kinerja manajer pusat laba”. 

Adapun indikator-indikator dalam variabel tersebut, yaitu : 

1. Syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban : 

a. Adanya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggung jawab tiap tingkatan manajemen; 

b. Adanya penyusunan anggaran yang disusun oleh tiap bagian; 

c. Adanya penggolongan biaya dan pendapatan sesuai dengan dapat atau 

tidaknya biaya dan pendapatan dikendalikan oleh manajer tertentu dalam 

organisasi; 

d. Adanya susunan kode rekening yang disesuaikan dengan struktur 

organisasi;  

e. Adanya sistem pelaporan biaya dan pendapatan kepada manajer yang 

bertanggung jawab. 

 

 

 

 



 

 

2. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban: 

a. Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban; 

b. Adanya standar yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu; 

c. Adanya pengukuran kinerja manajer dengan cara membandingkan 

realisasi dengan anggaran; 

d. Adanya pemberian penghargaan dan hukuman secara individual kepada 

manajer berdasarkan kebijakan manajer yang lebih tinggi. 

3. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat penilaian 

kinerja manajer pusat laba  

a. Penyajian informasi laba yang dianggarkan, realisasi dan selisihnya. 

b. Penyajian informasi penilaian kinerja. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Teknik penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data primer dengan 

cara: 

a. Observasi  

Merupakan teknik penelitian dimana penulis mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Dari informasi yang diperoleh, 

penulis dapat membuat analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas. 

b. Wawancara 

Merupakan teknik penelitian di mana penulis mengadakan komunikasi 

langsung dengan pejabat yang berwenang, meminta dan mempelajari 

dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

 

 

 



 

 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari, meneliti, 

mengkaji serta menelaah literatur perpustakaan yang terkait dengan penelitian. 

 

1.6.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

 Rancangan pengujian hipotesis diskriptif adalah dengan membandingkan 

antara keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan indikator yang 

telah ditetapkan. Pembuktian hipotesis diskriptif dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data-data dari perusahaan yang diperlukan dalam 

penelitian, untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berkaitan 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk memperoleh data guna mendukung penulisan skripsi ini, penulis 

melakukan penelitian pada PT. Pos Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan 

Cilaki No. 73 Bandung. Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai dari bulan 

Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


