
BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu  negara kepulauan  yang memiliki wilayah

yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki

keanekaragaman budaya, bahasa, agama dan sumber daya alam. Luasnya wilayah

yang dimiliki,   membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap serangan

dari negara asing, ditambah sistem persenjataan yang dimiliki tidak  memadai dan

cukup.

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan kepada media bahwa  pemerintah

dalam hal ini TNI, membutuhkan persenjataan yang memadai untuk

menggantikan persenjataan yang telah usang untuk tetap dapat mempertahankan

stabilitas keamanan nasional, sehingga pemerintah  merasa perlu memesan

persenjataan, diantaranya sekitar 150 kendaraan angkut personil atau panser yang

telah dipesan dari PT Pindad.

Dalam kesempatan lain, Panglima TNI mengatakan bahwa selama sistem

persenjataan yang dibutuhkan oleh TNI dapat diproduksi di dalam negeri dengan

kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau, maka pemerintah  akan

mempergunakan senjata buatan dalam negeri.

PT Pindad merupakan sebuah BUMN yang memproduksi berbagai

kebutuhan Hankom baik untuk  pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.

Sebagai perusahaan yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah, PT Pindad

harus dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya secara efisien dan

efektif agar dapat terus memenuhi kebutuhan sistem persenjataan tersebut. Upaya

ini menjadi semakin berat disebabkan naiknya harga  bahan baku, pertumbuhan

ekonomi yang semakin menurun, dan situasi bisnis yang semakin kompetitif yang

menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan sejenis baik

yang berskala nasional maupun internasional.

 Pada umumnya, tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dengan  tetap dapat mempertahankan



kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Salah satu cara

mengoptimalkan laba perusahaan adalah dengan melakukan pengendalian biaya.

Pengendalian biaya diperlukan perusahaan agar biaya-biaya yang dibebankan

pada perusahaan tidak lebih besar dari nilai keluaran (output) yang dihasilkan,

sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba.

Pada perusahaan manufaktur seperti PT Pindad, kegiatan produksi

memegang peran yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dengan

adanya kegiatan produksi, perusahaan dapat menghasilkan produk yang

dibutuhkan konsumen. Persaingan usaha yang semakin ketat dalam situasi dunia

usaha dewasa ini menuntut perusahaan untuk senantiasa dapat mempertahankan

kualitas produk, agar  mampu bersaing dan meningkatkan penjualan.

Meningkatnya penjualan, akan meningkatkan kegiatan produksi perusahaan yang

diikuti oleh  peningkatan biaya produksi. Maka, untuk menunjang efisiensi dan

efektivitas biaya produksi, pengendalian biaya produksi sangat diperlukan.

Salah satu alat yang dijadikan tolak ukur dari pengendalian biaya adalah

anggaran biaya.  Pengendalian biaya dilakukan dengan cara  membuat  rencana

atau anggaran biaya produksi, lalu dibandingkan dengan  biaya yang

sesungguhnya terjadi dalam proses produksi (Mulyadi 2001;164). Dengan

demikian, jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang  sudah

direncanakan dalam anggaran, akan mudah untuk mengetahui sumber kesalahan

dan bagian yang  bertanggung jawab.

Pengendalian biaya hanya akan berhasil apabila didukung oleh  sumber

daya manusia yang berkualitas, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab

yang jelas. Hal ini juga berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan, yaitu

struktur organisasi yang baik, akan menetapkan secara jelas wewenang dan

tanggung jawab setiap bagian, terhadap hasil pelaksanaan tugas yang diberikan

kepada bagian yang bersangkutan.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah salah satu alat bantu manajemen

untuk dapat melakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Definisi

sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun

sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan



dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan

tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab

atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan yang dianggarkan (Mulyadi

2001;218).  Sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan pada

umumnya dilakukan dengan cara pendelegasian wewenang dari pimpinan kepada

bawahan. Dengan cara ini, akan timbul  kewajiban dari bawahan kepada

pimpinan,  yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas

kegiatan yang dilakukan, yang lebih dikenal dengan sebutan pusat

pertanggugjawaban.

Dalam upaya melaksanakan pengendalian terhadap pusat

pertanggungjawaban, pimpinan memerlukan suatu laporan mengenai biaya-biaya

yang digunakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang disebut dengan

laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya  laporan pertanggungjawaban,

memungkinkan pimpinan perusahaan dapat menelusuri unit organisasi mana yang

bertanggung jawab atas terjadinya inefisiensi atau penyimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian lebih lanjut di PT Pindad, mengenai bagaimana penerapan sistem

akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya

produksi. Oleh karena itu, penulis memilih judul ”Evaluasi Penerapan Sistem

Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian

Biaya Produksi”.

1.2   Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan

perusahaan telah memadai.

2. Apakah pengendalian biaya produksi yang dijalankan perusahaan telah efektif.

3. Apakah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban telah menunjang

efektivitas pengendalian biaya produksi.



1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pada penelitian ini, penulis  bermaksud

untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban

dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi.

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari dan menilai penerapan sistem akuntansi

pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian biaya produksi pada perusahaan.

3. Untuk mengetahui dan menilai penerapan sistem akuntansi

pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya

produksi.

1.4   Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki guna ilmiah dan guna praktis.

1. Guna Ilmiah

Melalui penelitian ini, penulis berharap akan menambah khasanah

pengetahuan mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban yang ada di

PT  Pindad.

2. Guna Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis

dalam  memahami dan menerapkan sistem akuntansi  pertanggungjawaban dan

bagi perusahaan, yaitu PT Pindad, dalam menilai kondisi sistem akuntansi

pertanggungjawaban di perusahaan sehingga kegiatan ekonomi perusahaan

menjadi lebih efektif dan efisien.

1.5   Kerangka Pemikiran

Kegiatan produksi merupakan aktivitas utama dari sebuah perusahaan

manufaktur, dengan adanya kegiatan produksi, perusahaan akan tetap dapat

menjual produk kepada konsumen, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba.

Agar laba yang diperoleh perusahaan lebih optimal, perusahaan harus dapat

melakukan penghematan dalam hal pengeluaran biaya, tanpa mengesampingkan



hasil produk yang tetap berkualitas. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah

dengan melakukan pengendalian oleh setiap pusat pertanggungjawaban dan salah

satu alat tolak ukurnya adalah anggaran.

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001;488) adalah sebagai berikut:

”Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan uang

lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

Pengertian di atas dapat memiliki pengertian bahwa anggaran merupakan

pernyataan kuantitatif rencana-rencana kegiatan manajemen untuk periode

tertentu dan untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan yang harus dilakukan

untuk melaksanakan rencana tersebut.

Adapun pengertian pengendalian menurut Hansen dan Mowen (2000;925)

adalah sebagai berikut:

”Control is the proses of setting standars, receiving feedback on actual

performance, and taking corrective action whenever actual performance

deviates significantly from planned performance”

Sedangkan Supriyono (2000;19) menyatakan bahwa:

”Dalam arti luas, pengendalian adalah proses untuk mengarahkan

separangkat variabel (misalnya mesin, manusia, dan peralatan) ke arah

tercapainya sasaran atau tujuan dalam organisasi. Dalam arti sempit,

pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan

berbagai sumber ekonomi agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan

organisasi dapat tercapai”.

Dari pengertian-pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa

pengendalian adalah suatu proses tindakan untuk meyakinkan bahwa operasi

perusahaan telah sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan standar yang telah

ditetapkan oleh perusahaan, dan mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi

penyimpangan dari yang telah direncanakan.

Pengendalian akan berjalan dengan efektif apabila syarat penerapan sistem

akuntansi pertanggungjawaban terpenuhi, yang menurut Mulyadi (2001;142)

terdiri dari:



6. Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas wewenang dan tanggung

jawab tingkatan manajer.

7. Anggaran biaya disusun untuk setiap tingkatan manajemen.

8. Pengelompokan biaya yang sesuai dan yang dapat dikendalikan, tidak

dapat dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam organisasi.

9. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan

kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban dan sistem

akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi.

10. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian akuntansi

manajemen yang menghasilkan keluaran berupa laporan pertanggungjawaban.

Menurut Mulyadi (2001;218), sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu

sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan

pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat

pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang

atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan atau

pendapatan yang dianggarkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi

pertanggungjawaban merupakan suatu sistem  akuntansi untuk mengumpulkan

dan melaporkan setiap biaya dan atau pendapatan oleh setiap pusat

pertanggungjawaban dan bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung

jawab apabila terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan dalam

anggaran.

1.5.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Adinda Rachmawati (Universitas

Widyatama) pada tahun 2004 dengan objek penelitian pada Perum Perumnas

Regional IV Bandung dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi

Pertanggungjawaban dalam Pengendalian Biaya Pemasaran”.



Adapun kesimpulan dari skripsi tersebut adalah:

Bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Perum Perumnas

Regional IV Bandung telah berfungsi dengan baik dan telah berjalan dengan

memadai.

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis,

terletak pada objek penelitian dan variabel operasional. Penelitian terdahulu

dilakukan di Perum Perumnas Regional IV Bandung, sedangkan penelitian yang

akan dilakukan penulis adalah di PT Pindad (Persero) Bandung.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang dapat dibuat

adalah:

”Penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang memadai berfungsi

dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi”.

1.6   Metode Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan bersifat studi kasus, sedangkan metode

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha

mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, data lalu

dianalisis dan disajikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas

objek yang diteliti dan kemudian dapat disimpulkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Literature Reasearch).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoretis

yang digunakan sebagai acuan dan pembanding, yaitu dengan cara membaca,

mempelajari dan memahami literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai landasan teoretis.

2. Penelitian lapangan (Field Reasearch).

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada

perusahaan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan, yang

meliputi:



a. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya

jawab kepada pejabat yang berwenang.

b. Observasi (Observation)

Yaitu pengamatan secara langsung terhadap keadaan perusahaan, guna

mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai objek yang diteliti.

c. Kuesioner (Quitionaires)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan daftar-

daftar pertanyaan yang kemudian akan diisi oleh responden yang

berkaitan dengan bagian produksi.

1.7   Analisis Pengujian Hipotesis

  Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu untuk

melakukan pengujian hipotesis guna mengetahui apakah penerapan sistem

akuntansi pertanggungjawaban telah memadai dan berfungsi dalam menunjang

efektivitas pengendalian biaya produksi.

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode

deskriptif analitik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, keterangan, dan data-

data yang diperlukan sesuai dengan indikator yang harus dipenuhi oleh variabel

penelitian untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada.

1.8   Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada

PT Pindad (Persero), yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto No. 517 Bandung.


