
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan didirikan sebagai suatu organisasi yang mengelola sumber 

daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada umumnya perusahaan bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya. Usaha-usaha ini disertai 

dengan penerapan teknologi modern dalam berbagai kegiatan, sehingga 

perkembangan dunia usaha semakin meningkat dan aktivitas perusahaan akan 

semakin bertambah luas. Dalam menghadapi situasi bisnis yang semakin 

kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk menggerakkan seluruh sumber daya 

yang dimilikinya secara optimal untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan harus dapat menutupi 

biaya-biaya pokok yang terjadi, salah satu faktor yang dapat ditingkatkan adalah 

proses produksi. Biaya produksi lebih mudah dikendalikan karena menyangkut 

kegiatan operasi intern perusahaan, lain halnya dengan biaya pemasaran yang 

dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar yang merupakan variabel yang tidak 

dapat dikendalikan perusahaan. Oleh karena itu, biaya produksi harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien dan seharusnya mendapat prioritas utama 

dalam pengendalian biaya. 

Keefektifan suatu biaya produksi berarti bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi yang dijalankan perusahaan sesuai dengan yang direncanakan 

sebelumnya. Perusahaan yang berskala besar, aktivitas perusahaan meningkat 

sehingga menimbulkan kompleksitas dalam pengendalian biaya aktivitasnya. 

Dalam situasi ini, untuk mencapai keefektifan biaya produksi, manajemen tidak 

mungkin lagi dapat melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasi 

perusahaan. Salah satu alat bantu manajemen dalam pengendalian perusahaan 

adalah dengan cara menerapkan akuntansi pertanggungjawaban (responsibility 

accounting). 

  Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan penghasilan 



yang dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atas biaya dan 

penghasilan yang dianggarkan dan agar dapat diketahui organisasi atau kelompok 

yang dipertanggungjawab tersebut. 

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 pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan rencana anggaran 

yang telah dianggarkan sebelumnya. Dari hasil perbandingan, manajer dapat 

mengetahui berapa besar perbedaannya. Hal ini memungkinkan manajer untuk 

dapat menganalisis lebih lanjut terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan 

koreksi atas penyimpangan atau prestasi yang tidak memuaskan. Informasi 

semacam ini disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan 

salah satu alat bantu bagi manajemen. Dengan adanya akuntansi 

pertanggungjawaban yang dijalankan dengan menyelenggarakan suatu sistem 

pencatatan atas biaya-biaya, maka biaya dapat dikendalikan. Dari sini akan 

dihasilkan laporan biaya yang menunjukkan bagaimana manajemen memenuhi 

tanggung jawab pemakaian biaya yang terjadi pada unit organisasi yang 

dipimpinnya. 

Jika biaya dapat dikendalikan, maka diharapkan tercapai efektivitas biaya. 

Dan dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban dalam perusahaan, maka 

pimpinan dapat menilai tanggung jawab dan kinerja atau prestasi bawahan atas 

tugas yang didelegasikan kepadanya sehingga tujuan perusahaan secara 

keseluruhan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: “Studi Peran Akuntansi 

Pertanggungjawaban sebagai Alat bantu Manajemen dalam Menunjang 

Efektivitas Biaya Produksi”. 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan sudah 

memadai. 

2. Bagaimana biaya produksi pada perusahaan diterapkan. 

3. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam menunjang 

efektifitas biaya produksi pada perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan diatas, maka 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui memadai atau tidaknya penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban pada perusahaan. 

2. Untuk mengetahui penerapan biaya produksi pada perusahaan. 

3. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang 

efektivitas biaya produksi perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dpt memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi implementasi 

konsep akuntansi pertanggungjawaban dan memberikan masukan-masukan 

atau rekomendasiyang berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan 

yang ada didalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, sehingga di 

masa yang akan dating perusahaan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan 

lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan 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 jurusan Akuntansi di Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

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. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan, baik yang bertujuan untuk mencari laba maupun tidak, 

secara umum pasti berusaha untuk selalu menjaga kelangsungan hidup 

perusahaannya. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan 

manajemennya untuk merencanakan dan mengendalikan setiap aktivitas yang ada 

dalam perusahaan. 

Secara garis besar aktivitas pengendalian manajemen meliputi 

perencanaan dan pengendalian. Pada prinsipnya, manajemen perusahaan 

berhubungan dengan semua aktivitas, mulai dari perencanaan awal perusahaan 

sampai dengan tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan 

memerlukan perencanaan untuk semua kegiatannya dan juga pengendalian 

sebagai alat pengawasan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Fungsi perencanaan dan pengendalian merupakan dua aktivitas 

yang terpisah tapi saling berhubungan. 

Pengendalian dipandang sebagai suatu jaringan komunikasi yang 

memantau kegiatan dalam organisasi dan menyediakan dasar untuk tindakan 

koreksi yang akan datang jika diperlukan. Maka dari itu manajemen 

membutuhkan informasi yang selektif, relevan, dan tepat waktu, khususnya 

mengenai informasi biaya. Pimpinan banyak membutuhkan informasi biaya yang 

dapat diperbandingkan serta dibuat secara sistematik. 

Di dalam akuntansi pertanggungjawaban, pengendalian biaya dilakukan 

dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggung jawab terhadap 

terjadinya biaya tersebut. Dengan demikian, akuntansi pertanggungjawaban 



merupakan suatu sistem akuntansi yang mengakui adanya penelusuran biaya-

biaya kepada setiap bagian yang bertanggung jawab untuk pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, akuntansi pertanggungjawaban diterapkan dalam 

organisasi yang telah membagi-bagi bidang pertanggungjawaban secara jelas dan 

tegas, dengan dibuatnya wewenang bagi manajer agar dapat diperoleh informasi 

dari masing-masing manajer tersebut secara bertingkat. Jadi, dalam suatu 

organisasi perlu dibuat struktur yang dapat menggambarkan secara jelas 

pemberian wewenang dan tanggung jawab dari setiap jenjang manajemen. 

Pengendalian sebaiknya didukung oleh perencanaan yang memadai dan 

system pelaporan yang menyeluruh. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, 

perencanaan dinyatakan dalam bentuk anggaran. Anggaran merupakan alat untuk 

menilai pelaksanaan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah disusun 

digunakan sebagai alat pengukuran pelaksanaan aktivitas masing-masing bagian 

dalam organisasi tersebut. 

Agar perencanaan dan pengendalian dapat berfungsi dengan baik, 

diperlukan adanya suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi 

pertanggungjawaban mengandung pengertian seperti yang dijelaskan oleh 

Mulyadi (2001:214) menyatakan bahwa: 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan penghasilan 

dan biaya dilakukan sesuai dengan pertanggungjawaban dalam organisasi, 

dengan tujuan agar dapat ditunjukkan orang atau sekelompok orang yang 

bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari penghasilan biaya yang 

dianggarkan.” 

 

Terjadinya biaya-biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban tidak selalu 

akibat dari keputusan yang diambil oleh kepala bidang yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, tidak semua biaya-biaya dalam suatu bidang pertanggungjawaban 

dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan. Maka perlu adanya 

pemisahan antara biaya terkendali (controllable cost) dengan biaya tidak 

terkendali (uncontrollable cost). Biaya yang dapat dipertanggungjawabkan hanya 

biaya yang dapat dikendalikan. 



Manajer produksi sebagai manajer pusat biaya, dituntut untuk 

melaksanakan perencanaan dan pengendalian atas beberapa proses produksi yang 

menunjang tercapainya efektivitas biaya produksi. Semakin besar kontribusi 

keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan, 

maka semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban tersebut. Jadi, efektivitas 

biaya produksi dinilai atas dasar kemampuan pusat biaya tersebut dalam mencapai 

volume produksi yang diharapkan pada tingkat kualitas dan waktu tertentu. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai suatu objek penelitian dan selanjutnya dianalisis 

kemudian ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan, dibutuhkan data dan 

informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam usaha memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan, yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian 

dengan maksud memperoleh data primer. Data primer diperoleh dengan cara: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung obyek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya 

jawab dengan pimpinan perusahaan yang berwenang atau personel 

lainnya mengenai masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan, yaitu usaha untuk memperoleh data sekunder dengan 

membaca literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah, dan sebagainya yang 

merupakan landasan teoritis yang dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dengan kenyataan yang ada selama melakukan penelitian. 

 

 

 

 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk memperoleh data akan dilakukan pada PT PINDAD 

(Persero) Jl Gatot Soebroto No. 517 Bandung. Penelitian akan dilakukan pada 

bulan Juli 2008 sampai selesai.  

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


