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1.1 Latar Belakang 

 Informasi dan teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang berperan penting 

dalam pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Laju perkembangan dunia informasi dan 

teknologi informasi yang berjalan seirama dengan perkembangan dunia usaha menciptakan 

iklim dunia usaha yang kondusif, sehingga pada akhirnya dapat berimplikasi positif pada 

kemajuan perekonomian di suatu negara.            

 PT Telekomunikasi Indonesia berperan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa 

telekomunikasi dan merupakan perusahaan telekomunikasi yang terbesar di Indonesia, 

menguasai lebih dari setengah pangsa pasar jaringan komunikasi di Indonesia. PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan perusahaan kompetitif berdaya saing 

internasional (go public)  berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan  InfoCom 

terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik.  PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk  memiliki  kualitas  sumber daya manusia  yang sangat  

berkompetensi pada setiap bagian dan bidangnya, salah satunya terlihat dari sisi (budgeting) 

yang sangat efektif menjalankan wewenangnya dengan baik sesuai dengan target-target yang 

telah ditetapkan dan melakukan  pengembangan-pengembangan sistem secara 

berkesinambungan. PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk akan mengelola bisnis melalui 

praktik-praktik terbaik dengan mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, 

penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis (telkomindonesia.com, 2010). 



 
 

NWS (Network system) merupakan salah satu sub bagian  dari direktorat Telkom. 

Telkom terdiri dari 4 direktorat diantaranya Direktorat Bisnis dan Jaringan, Direktorat Bisnis 

Jasa, Direktorat Keuangan CEO, dan Direktorat SDM dan Bisnis Pendukung CEO. Direktorat 

NWS (Network system) dibawah kendali Direktorat Bisnis dan Jaringan, merupakan divisi 

khusus menangani Network atau jaringan mulai dari pemilihan alat jaringan telekomunikasi 

yang dilakukan oleh staf ahli Telkom, pembuatan alat jaringan yang dalam hal ini di kerjakan 

oleh anak perusahaan Telkom yaitu PT.Inti, hingga penanaman jaringan di seluruh wilayah. ( 

Kep.Budget control NWS//doc: Monitoring-R.2010_REV1061.vsd/Hal16). 

Budget control merupakan sub dari Direktorat NWS yang berfungsi mengatur keluar 

masuknya dana belanja NWS yang sebelumnya telah dianggarkan, diantaranya yaitu 

membuat buku kas imperest found, mengkalkulasi saldo akhir dan memverifikasi  keakuratan  

saldo yang  dibandingkan dengan saldo awal. Selanjutnya  pemegang  sub  imprest  found 

pada budget control melakukan pencocokan  saldo  akhir  kas dengan jumlah fisik kas yang 

ada. Hasil dari semua proses kerja  akan diserahkan   pada manager budget control NWS 

untuk ditelaah apakah telah  sesuai dengan  prosedur dan tidak ada kesalahan.  Manager  

budget control  NWS bertanggung jawab penuh atas sistem yang telah dilaksanakan. ( 

Kep.Budget control NWS //doc: Monitoring-R.2010_REV1061.vsd/Hal8/15). 

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk  merupakan perusahaan  penyedia jasa 

telekomunikasi yang terbesar di Indonesia dan  merupakan perusahaan (go public) 

(telkomindonesia.com, 2010). Tentunya, keberadaan  sistem  informasi  akuntansi  

pertanggungjawaban  bukanlah  hal yang tidak  lazim  lagi  dalam  lingkup  manajemenya.  

Pada tahun-tahun sebelumnya (budget control) pada lingkungan NWS (network system) PT 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk belum menerapkan sistem informasi akuntansi 

pertanggungjawaban dalam pengelolaan akuntansinya,  dahulu pengelolaan akuntansi pada 

bagian (budget control) dilakukan secara manual berdasarkan kewenangan bidang masing-

masing pemegang tanggung jawab. 

Pengelolaan akuntansi secara manual : 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 



 
 

 

Imprest found               Pemegang IF                Belanja                 kantor               di catat 

 

(Sumber: Bpk. Lilik. Kepala budget control NWS)  

Saat ini  PT  Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah menerapkan sistem informasi 

akuntansi pertanggungjawaban, dan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dapat 

mengembangkan  dan  menciptakan  sistem  baru  yang  lebih tepat sehingga mekanisme  alur  

pencatatan,  pelaporan,  dan  kontrol terhadap kegiatan akuntansi dapat  dikordinasikan  

sedemikian  rupa  untuk  menyediakan  informasi  keuangan yang dibutuhkan oleh pengambil 

keputusan guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (NWS //doc: Monitoring-

R.2010_REV1061.vsd/Hal8/15) 

            Namun, fenomena yang terjadi berkata lain, sistem merupakan hasil karya manusia 

yang tentunya tidak luput dari kesalahan, saat ini sistem yang terbaru diduga telah memiliki 

kekurangan, dugaan itu muncul ketika jumlah antara budget yang telah ditetapkan melalui 

SAP tidak sesuai dengan jumlah semestinya ketika anggaran dibelanjakan. Budget yang 

dibelanjakan cenderung mengalami kekurangan sehingga bagian budgeting mengalami 

keganjilan yang belum diketahui penyebabnya. Sebagai gambaranya budget per priode ( 1 

priode = 1bulan dengan tempo anggaran per 3 bulan ) yang diberikan SAP adalah sebesar Rp. 

900.000.000 pada kuartal pertama diserahkan dengan rincian daftar anggaran yang akan 

direalisasikan, namun dana sebesar Rp. 900.000.000 tersebut tidak sinkron dengan 

pembukuan finest. Actual finest menyatakan saldo daftar belanja dari semua budget yang 

telah direalisasikan sebesar Rp 950.000.000. Daftar belanja telah sesuai dengan yang 

dianggarkan per priode namun kucuran dana tiap priode tidak mencukupi. Sistem   

pengelolaan   atau   penganggaran  yang  terlihat tidak efektif  pada akhirnya tentu  akan  

berdampak    tidak  baik   bagi   pengambil   keputusan  perusahaan maupun bagi perusahaan 

itu  sendiri,  karena penganggaran (budgeting) merupakan salah satu langkah awal dalam 

penerapan  sistem (Sumber: Bpk. Lilik. Kepala budget control NWS).  

 Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan 

sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Dalam organisasi tujuannya, yaitu agar dapat 

diketahui seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab bila terjadi 



 
 

penyimpangan atas biaya, pendapatan, investasi atau laba Sofyan Syafri Harahap (2001: 

67).  

Tujuan utama sistem kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Salah satu alat bantu manajer untuk dapat mengendalikan perusahaan adalah 

dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban Sofyan Syafri Harahap (2001: 67). 

Yang dimaksud akuntansi pertanggungjawaban yang dikemukan oleh Sofyan Syafri 

Harahap (2001; 67), adalah sebagai berikut: 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu system dimana setiap bagian diatur dalam 
satu unit pertanggungjawaban dan sistem pencatatan ditetapkan melaporkan prestasi 
masing-masing bagian, bagian ini disebut pusat pertanggungjawaban”. 

Tujuan pokok penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk 

mengevaluasi kinerja manajer. Pusat pertanggungjawaban dalam mencapai sasaran organisasi 

dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu unit 

organisasi yang dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas kegiatan 

didalam unit organisasi lebih dikenal dengan sebutan pusat pertanggungjawaban. Hansen 

Mowen (2005: 116) menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban (Responsibility Center) 

adalah: 

“Suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian 
kegiatan-kegiatan tertentu”. 

Hansen Mowen (2005: 116) juga mengemukakan pengertian akuntansi 

pertanggungjawaban adalah: 

“Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk 
mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”.  

Peranan akuntansi dalam teknologi informasi berguna untuk mendukung dibentuknya  

sistem informasi akuntansi (SIA). Sistem informasi akuntansi  merupakan  

organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikordinasikan sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan, yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001: 3).  

Sistem informasi akuntansi yaitu metode dan prosedur untuk mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan 

sebuah perusahaan, menurut Warren (2005: 234) dalam buku Pengantar Akuntansi.  



 
 

Kegiatan akuntansi yang tidak memiliki struktur pencatatan, pelaporan dan kontrol terhadap 

semua aktivitasnya, dapat menyebabkan suatu ketidakefektifan dan ketidakefisienan.  

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa untuk menanggulangi resiko terjadinya 

kesalahan, maka diperlukan sistem informasi akuntansi yang mengatur mekanisme kegiatan 

akuntansi. Dengan  adanya  sistem informasi akuntansi  membuat orang-orang yang terlibat  

dalam  sistem  menjadi  lebih  mudah  untuk  mengumpukan  fakta,   mengalami perubahan 

tanggung jawab pekerjaan kepada setiap karyawan, oleh Romney dan Steinbart  (2005: 11). 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan 

akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu manajer sebagai penunjang efektivitas 

kinerja pada Direktorat NWS PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Judul yang diambil untuk 

penyusunan skripsi adalah: 

“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Menilai Kinerja 

Manajer Budget control NWS” 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah perusahaan yang tergolong  sekala 

besar dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja, pada semua bagian yang ada 

didalam perusahaan. Tetapi pada kesempatan ini penulis membatasi penelitian pada 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban, sebagai alat untuk  menilai kinerja manajer  

budget control. Masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban menilai 

kinerja manajer budget control NWS. 

2. Apakah sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban, pada budget 

control NWS sudah memadai . 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah menyatakan keseluruhan variable yang diteliti sesuai 

dengan latar belakang. Adapun tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut: 



 
 

“Mengetahui apakah peranan system akuntansi pertanggungjawaban telah memadai  
dalam  menilai kinerja  manager  budget control NWS  pada PT Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk” 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Informasi-informasi yang dapat dikumpulkan selama penelitian ini, baik yang 

diperoleh dari pihak budget control NWS pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk maupun 

dari literatur, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Penulis: 

a. Penulis melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan Universitas 

Widyatama dalam menempuh gelar sarjana ekonomi sebagai salah satu tugas 

dan tanggung jawab penulis. Dan juga penulis mendapat wawasan yang sangat 

berguna dalam hal penelitian, sehingga konsep-konsep dan teori yang didapat 

semasa perkuliahan dapat diterima dan dituangkan dalam tugas akhir ini. 

b. Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan akan mengembangkan 

wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis saat ini, terutama wawasannya 

di bidang sistem informasi akuntansi dan pengembangnya dan mengetahui 

bagaimana kinerja manajer budget control. 

2. Bagi Perusahaan: 

a. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk mengetahui bagaimana 

peranan sistem informasi akuntansi, dalam rangka menunjang kinerja manajer 

sumber daya manusia yang didasari pada efektivitas dan 

pertanggungjawabanya terhadap perusahaan. 

3. Bagi Pihak Ketiga: 

a. Berguna dan bermanfaat untuk dipelajari ulang sebagai tambahan wawasan 

dan pengetahuan. 

b. Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang sama pada objek dan lingkup 

penelitian yng berbeda sehingga dapat memajukan disiplin ilmu yang diteliti. 



 
 

 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Kinerja manajer budget control NWS memegang peranan penting dalam menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Agar perusahaan dapat mencapai target yang ditetapkan, 

maka diperlukan perencanaan dan pengendalian, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem 

informasi untuk mendukung kegiatan dalam perencanaan dan pengendalian sehingga dapat 

menghasilkan suatu  informasi akuntansi. Mulyadi (2001; 415), merumuskan pengertian 

penilaian kinerja adalah: 

“penentuan secara periodik efektivitas operaasional suatu organisasi, bagian organisasi, 
dan karyawannya berdasarkan sasaran dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Wilkinson (2000: 7) merupakan 

“suatu kerangka kerja yang mana sumber daya (manusia, komputer) dikordinasikan untuk 

mengubah masukan (data) menjadi keluaran (informasi) guna mencapai sasaran perusahaan”. 

Menurut Romney dan Steinbart (2006) Sistem Informasi Akuntansi adalah “sumber daya 

manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk (1) persiapan informasi 

keuangan (2) informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses sebagai transaksi 

perusahaan”. 

Sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi  sangat 

diperlukan, karena jika suatu perusahaan telah berkembang dan menjadi sangat besar, maka 

pimpinan tidak dapat lagi terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini 

tidak dapat memungkinkan bagi seluruh perusahaan untuk dikendalikan oleh satu orang. Jadi 

diperlukan pembagian tugas dan batas tanggung jawab yang jelas. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka harus diciptakan suatu sistem pedelegasian wewenang manajerial dengan 

mendesentrilisasikan wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Jadi, 

direktur utama harus dapat mengotorisasikan wewenangnya kepada manajer. Untuk itu, 

diperlukan akuntansi pertanggungjawaban untuk pengendalian. Mulyadi (2001: 1993),: 

 

“Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian 
rupa, sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai 
dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk 
orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan 
pendapatan yang dianggarkan.” 



 
 

Bagi manajemen, dengan adanya pembagian tugas yang jelas akan mempermudah 

dalam menyelenggarkan organisasi, serta memelihara pencatatan data secara akurat dan 

memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi.  Sehingga penilaian kinerja manajer dapat 

terlihat dari hasil akan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga 

kinerja tersebut dapat dinilai apakah kinerja yang dilakukan itu baik atau buruk, 

menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. 

Pengendalian sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan suatu alat untuk    

menilai   kinerja    suatu   manager,   yaitu    dengan     diterapkannya  akuntansi  

pertanggungjawaban. Ukuran kinerja manajer budget control NWS dalam mencapai sasaran 

perusahaan adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban yang menyajikan informasi data 

perkembangan budget control dan informasi mengenai budget yang di tetapkan, untuk 

memungkinkan manajer budget control NWS (network system) mengambil kebijakan-

kebijakan tertentu. 

Akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dalam proses perencanaan dan 

pengendalian operasi suatu aktivitas organisasi. Karena informasi tersebut menekankan 

hubungan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Romney dan 

Steinbart (2006),  informasi akuntansi pertanggungjawaban bermanfaat bagi manajemen 

untuk: 

1. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang 

bermanfaat untuk menyusun anggaran. 

2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu bermanfaat sebagai: 

a. Penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

 

b.  Pemotivasian manajer. 

 Setiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang akan 

bertanggung jawab atas perencanaan budget yang dibuat. Perencanaan ini disebut anggaran 

budgeting, dan pada waktu tertentu dilaporkan hasil dari pelaksanaan pusat biaya budgeting, 

melalui pembandingan antara anggaran budgeting  atau rencana yang ada (SAP) dengan 

pelaksanaanya. 

  Menurut Mulyadi (2001:169) Persyaratan untuk melakukan system akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 



 
 

1. Terdapat struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang tanggung 

jawab tiap tingkatan manajemen. 

2. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya yang dikendalikan oleh 

manajemen tertentu dalam organisasi. 

3. Adanya anggaran biaya yang disusun oleh tiap tingkatan manajemen. 

4. Adanya sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. 

5. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan 

pengendalian yang disesuaikan dengan struktur organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis menarik suatu hipotesis bahwa: “akuntansi 

pertanggungjawaban telah diterapkan secara memadai sebagai alat penilaian kinerja di 

bagian budget control NWS PT Telkom” 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

analaitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang 

sebenarnya, data yang dikumpulkan kemudian disusun, diolah, dianalisis dan 

diinterpretasikan. Penelitian deskriptif menurut M. Nazir (2003: 54) yaitu : 

 “Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”  

Adapun jenis dan sumber data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah : 

1. Data Primer 

 Yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya di tempat dimana penelitian 

dilakukan. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

3.  Kuesioner 

   Yaitu alat bantu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara    mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan data yang terdaftar kepada responden. 



 
 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara penulis mengadakan survey langsung ke 

lokasi penelitian melalui : 

a. observasi (pengamatan), dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap 

objek yang diteliti. 

b. wawancara dengan pejabat yang berwenang serta dengan mengumpulkan data 

lainnya yang bersumber dari dokumen dan catatan perusahaan. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian.  

c. Kuesioner, yaitu alat bantu untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan data yang terdaftar kepada responden. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencari informasi-informasi 

yang terkait dari literatur, dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data-data 

yang diperoleh kemudian digunakan dalam rumusan teori-teori dan landasan bagi 

penganalisaan data di perusahaan, serta untuk menunjang dan memperkuat dugaan dalam 

pembahasan masalah.  

 

1.6.1 Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan 

bagaimana konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling 

mempengaruhi dan dipengaruhi menurut Moh. Nazir (2003: 126). Sedangkan untuk menarik 

kesimpulan dengan cara menganalisis data yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kinerja manager, serta penyelesaian sistem informasi akuntansi pertanggungjawabanya 

tersebut. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu sistem 

informasi akuntansi pertanggungjawaban menilai kinerja manager, seperti yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

         TABEL 1.1 

Operasionalisasi Variabel 

Ikhtisar variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran 



 
 

Variabel 

Penelitian 
Indikator Sub Indikator Skala 

Sistem Informasi 

Akuntansi   

Pertanggung- 

Jawaban untuk  

 

menilai kinerja 

manager 

Karakteristik 
Akuntansi 
Pertanggungjawaban 
yang efektif 

 
 
 
           
                           
 

 
 
 
 
 
 

Syarat-syarat 
penerapan sistem 
akuntansi 
pertanggungjawaban 
yang memadai yang 
berperan dalam 
penilaian kinerja 
manajer 
 

 
 

 
 

 

 

Manfaat Sistem 

Informasi Akuntansi   

Pertanggungjawaban 

dalam penilaian 

kinerja  

 
 

a. Identifikasi pusat 
pertanggung-
jawaban manajer 
yang bertanggung 
jawab 

b. Standar atau 
kriteria ditetapkan 
sebagai tolak ukur 
kinerja manjer 
yang bertanggung 
jawab atas suatu 
pusat 

c. Kinerja manajer 
diukur dengan 
membandingkan 
antara realisasi 
pendapatan dan 
biaya penjualan 
dengan anggaran 
yang telah 
ditetapkan 
sebelumnya 

d. Manajer secara 
individual diberi 
penghargaan atau 
hukuman 
berdasarkan 
kebijakan yang 
lebih tinggi 

a. Struktur 
organisasi yang 
menetapkan 
secara tegas 
wewenang dan 
tanggung jawab 
tiap tingkatan 
manajemen 

b. Anggran biaya 
yang disusun 
untuk setiap 
tingkat 
manajemen 

c.   Penggolongan 
biaya sesuai 
dapat tidaknya 
biaya 
dikendalikan oleh 

Interval 



 
 

manajemen 
tertentu dalam 
organisasi 
 

a. Dapat 
menunjukan 
kinerja yang baik 
bagi organisasi 
atau perusahaan 

b. Dapat 
memotivasi 
manager 

Sumber: Mulyadi (2001: 190, 179, 174) 

 

1.6.2 Populasi, Sampel dan Unit Analisis  

1.6.2.1   Populasi  

 
 Menurut Sugiyono (2004: 91) populasi yaitu “wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ysng ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dikarenakan populasi dalam 

penelitian ini hanya sedikit maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 7 orang karyawan bekerja di bagian budget control NWS PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. 

 

1.6.2.2 Unit Analisis   

 
 Menurut  Nur Indriantoro (2002: 97) unit analisis yaitu “tingkat agregasi data yang 

dianalisis dalam penelitian”, yang merupakan elemen penting dalam desain penelitian karena 

mempengaruhi proses pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah karyawan tetap bagian budget control NWS PT Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk. 

 

1.6.3   Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen 

1.6.3.1 Pengujian Validitas Instrumen 

Instrument penelitian yang valid, berarti alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid, data yang terkumpul dalam penelitian dapat 



 
 

terpercaya apabila alat ukur yang dipakai memiliki tingkat validitas yang tinggi, karena alat 

ukur yang tingkat validitasnya tinggi memiliki varians kesalahan yang kecil. Menurut 

Sugiyono (2004: 109) “Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa saja yang seharusnya diukur”. 

 

1.6.3.2  Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Menurut Sugiyono (2005: 153) menerangkan bahwa: “Instrumen (kuesioner) yang 

andal berarti mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya”. Pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan internal consistency dengan teknik Belah Dua (Split Half) dengan rumus 

Spearman Brown. Dimana penelitian dilakukan dengan mengelompokkan skor butir 

bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan kelompok skor butir genap sebagai belahan 

kedua.  

1.6.4  Pengujian Hipotesis 

Suatu koefisien korelasi harus mempunyai nilai yang berarti (signifikan). Rancangan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Penetapan hipotesa nol 

2. Pemilihan tes statistik dan perhitunganya 

3. Penetapan tingkat signiikansi 

Untuk menentukan nilai atau skor kuisioner, penulis menggunakan Skala Likert. 

Menurut Nur Indriantoro (1999: 104) Skala Likert merupakan metode yang mengukur 

sikap dengan mengatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subjek, objek atau 

kejadian tertentu.  Cara pengukuran adalah dengan menghadapkan seorang responden dengan 

sebuah pernyataan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban-jawaban “Sangat 

Setuju”, “Setuju”, “Ragu-Ragu”, “Tidak Setuju”, Sangat Tidak Setuju”. Jawaban-jawaban ini 

diberi skor 1 sampai 5  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penelitian 

akan dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk , yang terletak di Jalan Japati No. 1 

Bandung, sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2010 sampai dengan 

selesai. 

 


