
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat telah mempengaruhi dunia usaha 

terutama dalam bidang jasa. Dalam hal ini perusahaan jasa semakin dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat, sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas jasa, 

seperti jasa asuransi, jasa pos, jasa telekomunikasi, jasa transportasi, dan sebagainya. 

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. Pelayanan 

jasa pos semakin memegang peranan penting di setiap bidang kehidupan, baik bagi 

suatu perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. 

Karena pentingnya perusahaan tersebut, maka perusahaan harus 

mengembangkan usaha sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Jika perusahaan semakin berkembang maka aktivitas yang dilakukan 

perusahaan juga akan meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang semakin 

berkembang membuat perusahaan memerlukan manajer yang dapat membantunya 

dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. 

Pemilik atau manajer perusahaan pada perusahaan yang besar dan 

berkembang tidak dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya sacara langsung, oleh 

karena itu akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu cara untuk menilai 

kinerja para manajer. 

Wewenang yang didelegasikan dari pemilik ke manajer menuntut manajer 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada pemilik. Untuk 

dapat dimintai pertanggungjawaban, manajer harus mengetahui dengan jelas 

wewenang apa yang didelegasikan kepadanya. 



 

 
 

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 adalah suatu sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan 

dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawabannya di dalam organisasi. Dengan 

ditetapkan akuntansi pertanggungjawaban maka dapat diketahui siapa saja orang atau 

kelompok orang yang bertanggungjawab atas kinerja yang dihubungkan dengan 

wewenang yang dimiliki tiap-tiap manajer. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam akuntansi 

pertanggungjawaban terdapat pusat-pusat pertanggungjawaban, seperti: pusat biaya, 

pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Tiap-tiap manajer pusat 

pertanggungjawaban diukur kinerjanya. 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. 

Laba perusahaan diperoleh melalui selisih antara pendapatan dengan biaya. 

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat dijalankan dengan 

menyelenggarakan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya yang terkendali. Dari 

sistem pencatatan ini dihasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana 

manajer bertanggungjawab 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 manajer masing-masing departemen dapat dinilai atau dievaluasi. 

Departemen pusat laba merupakan bagian yang paling banyak mendapat perhatian 

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. Target laba yang dicapai oleh perusahan 

merupakan bagian dari kenerja manajer pusat laba, maka perusahaan harus 

memberikan penghargaan (Reward) agar memotivasi manajer pusat laba untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya. 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi pertanggungjawaban, dengan mengambil 

judul skripsi “PERANAN AKUNTANSI PERTANGGUNG-JAWABAN DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA MANAJER PUSAT LABA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apakah akuntansi pertanggungjawaban yang ditetapkan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) telah memadai. 

2. Bagaimana kinerja manajer pusat laba pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

3. Bagaimana peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja 

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

 

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 menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas 

Widyatama. 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasikan di atas, penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui memadainya akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan 

oleh PT. Pos Indonesia (Persero). 



 

 
 

2. Untuk mengetahui kinerja manajer pusat laba pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan 

kinerja manajer pusat laba pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukannya 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 di lapangan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Semakin besar dan berkembangnya sebuah perusahaan, maka pemilik dan 

pemimpin perusahaan tidak dapat melakukan segala aktivitas perusahaan seorang 

diri. Oleh karena itu, dia membutuhkan orang-orang yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan tugasnya, maka pemilik perusahaan dapat lebih memusatkan perhatian 

untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Para manajer membantu pemilik 



 

 
 

perusahaan untuk merumuskan rencana perusahaan, mereka lebih mengetahui 

pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari secara langsung. 

Wewenang didelegasikan dari pemilik ke manajer yang menjalankan 

operasional perusahaan sehari-hari, dan pendelegasian wewenang ini menuntut 

manajer untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada pemilik. 

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, manajer harus mengetahui dengan jelas 

wewenang apa yang didelegasikan kepadanya oleh pemilik. Dengan demikian, 

wewenang mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah, sedangkan tanggung jawab 

mengalir sebaliknya. Oleh karena itu,  timbul kebutuhan manajemen akan informasi 

akuntansi untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang. Informasi 

akuntansi yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang 

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 ditunjuk 
orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab terhadap 
penyimpangan biaya dan penghasilan yang dianggarkan.” 

 
Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi aktiva, 

pendapatan, atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggungjawab 

atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

Menurut Poter-Lawler dalam buku Akuntansi Manajemen karangan 

Mulyadi (2001:175), prestasi manajer ditentukan oleh tiga faktor: usaha, kemampuan 

dan bakat, serta persepsi terhadap peran. Seorang manajer yang berkemampuan tinggi 

dan berbakat tidak akan menghasilkan kinerja yang baik, jika usahanya untuk 

berprestasi sangat rendah atau tidak menyadari perannya sebagai manajer. 

Usaha seorang manajer untuk berprestasi ditentukan oleh dua faktor: 

keyakinan manajer terhadap kemungkinan kinerja mendatangkan penghargaan dan 



 

 
 

nilai penghargaan. Jika seseorang memperoleh kepuasan dengan penghargaan yang 

diterimanya karena penghargaan yang diterimanya dirasakan pantas dan adil, hal ini 

akan menyebabkan meningkatnya usaha untuk berprestasi. Sebaliknya jika seseorang 

tidak merasakan keadilan dalam menerima penghargaan atas kinerja yang dicapainya, 

maka hal ini akan menurunkan usaha manajer untuk menghasilkan kinerja. Agar 

manajer termotivasi untuk bekerja sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan penilaian 

kinerja. 

 

Penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001:415), adalah sebagai berikut: 

“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 

tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya, 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 

terhadap perencanaan dan realisasinya. 

Dalam setiap pengendalian, anggaran selalu memegang peranan yang sangat 

penting. Demikian pula dalam akuntansi pertanggungjawaban anggaran merupakan 

alat untuk menilai kinerja manajer yang ada dalam perusahaan yang dijabarkan dalam 

struktur organisasi. Anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan 

realisasinya sehingga dapat ditentukan kinerja tiap pusat pertanggungjawaban. 

Informasi akuntansi yang dihubungkan dengan manajer yang memiliki peran 

digunakan untuk mengukur kinerja setiap manajer disebut dengan informasi 

akuntansi pertanggungjawaban. Manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan 

perbandingan antara laba perusahaan yang dihasilkan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 



 

 
 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariska tahun 2006 

dari Universitas Widyatama, mengenai peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

meningkatkan kinerja manajer pusat laba dengan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja 

manajer pusat laba dan dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, proses 

peningkatkan kinerja manajer pusat laba dapat dilakukan dengan memadai. 

Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan perbedaannya terletak pada objek 

yang diteliti. Objek yang diteliti adalah PT. Pos Indonesia (Persero) Garut. 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

“Akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam meningkatkan kinerja 

manajer pusat laba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 

Skema Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Laba 
Dalam Meningkatkan Kinerja Manajer Pusat Laba 

Syarat: 
• Struktur organisasi 
• Anggaran 
• Pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak 

terkendali 
• Pengklasifikasian kode rekening 
• Laporan pertanggungjawaban 

Karakteristik: 
• Identifikasi pusat-pusat 

pertanggungjawaban 
• Penetapan standar 
• Pengukuran standar 
• Adanya penghargaandan hukuman 

Manfaat: 
• Penyusunan anggaran 
• Penilaian kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban 
• Pemotivasian kinerja 

Tahap-tahap penilaian kinerja: 
• Menentukan daerah pertanggungjawaban dan 

manajer yang bertanggung jawab berdasarkan 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

• Membandingkan kinerja aktual dengan sasaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya 

• Menyediakan umpan balik untuk para manajer 
lebih meningkatkan kinerjanya 

Ukuran kinerja: 
• Ukuran kinerja tunggal 
• Ukuran kinerja beragam 
• Ukuran kinerja gabungan 

Akuntansi 
pertanggungjawaban yang 

memadai 

Penilaian kinerja 
manajer pusat laba 

Peningkatan kinerja 
manajer pusat laba 

Peningkatan laba dari  periode ke 
periode 

Tercapainya target laba yang 
diharapkan 



 

 
 

1.6 Metodologi Penelitian 

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian menyangkut masalah-

masalah yang diteliti, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, menyajikan, membandingkan dengan teori-teori yang 

menunjang dan menganalisisnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup 

jelas mengenai objek yang diteliti, memberikan informasi dan dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. 

Definisi metode deskriptif menurut Mohammad Nazir (2003:63) adalah 

sebagai berikut: 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat 
deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematik, factual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di 
selidiki”. 

 
Definisi mengenai studi kasus menurut Nur Indriantoro dan Bambang 

Supomo (2002:26), adalah sebagai berikut: 

“Studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan 
dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta 
interaksinya dengan lingkungan”. 

 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung pada 

perusahaan yang akan diteliti dengan maksud untuk memperoleh data primer 

dan informasi tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti. 

 

 



 

 
 

1) Observasi (Observation) 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk 

lebih memahami kondisi perusahaan. 

2) Wawancara (Interview) 

Yaitu upaya mendapatkan informasi secara lisan dengan melakukan tanya 

jawab langsung dengan pimpinan, staf dan karyawan perusahaan yang 

bersangkutan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang diteliti 

dalam perusahaan. 

3) Dokumentasi 

Yaitu mencatat data-data yang diperlukan, sejarah singkat perusahaan, 

bidang usaha perusahaan dan data lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

4) Kuesioner 

Yaitu pertanyaan-pertanyaan disebarkan kepada manajer atau staf yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara membaca, mempelajari literature atau buku-buku referensi 

dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada PT. PT. Pos Indonesia (Persero) yang 

berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 40 Garut. Adapun waktu penelitian ini dilakukan 

dari bulan Mei 2008 sampai dengan November 2008. 

 

 

 

 

 


