
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perusahaan merupakan suatu institute ekonomi yang

didirikan dengan maksud untuk melaksanakan segala kegiatan ekonomi untuk

memperoleh laba dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk

mencapai tujuannya tersebut tentunya perusahaan harus dikelola dengan

manajemen yang baik sehingga fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan

semestinya. Ketika perusahaan telah berkembang semakin besar dan luas, maka

jarak antara top manager dengan karyawan bawahannya semakin jauh dan tidak

memungkinkan top manager untuk mengawasi secara langsung aktivitas dan

kinerja bawahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang

dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan perusahaannya untuk

mencapai tujuannya tersebut.

Akuntansi biaya sebagai bagian dari akuntansi mencoba memberi solusi

terhadap kebutuhan informasi tersebut, khususnya informasi yang berkaitan

dengan pengendalian biaya. Namun ternyata pengendalian biaya belum cukup

memberikan hasil yang memuaskan tanpa adanya peranan manajemen

didalamnya. Sejalan dengan hal tersebut dan untuk lebih mengaktualisasikan

peranan akuntansi biaya sebagai alat pengendalian maka dikembangkan suatu

sistem akuntansi pertanggungjawaban membentuk pusat-pusat

pertanggungjawaban (renponsibility center).



Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang terdapat

dalam organisasi perusahaan dimana unit-unit pertanggungjawaban dalam

organisasi dapat dipertanggungjawabkan hasil pelaksanaan suatu kegiatan. Hasil

tersebut akan dibandingkan dengan anggaran dan penganalisaan penyimpangan

yang terjadi. Jadi akuntansi pertanggungjawaban dapat mempermudah manajemen

dalam pendelegasian wewenang.

Konsep akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu bagian dari

akuntansi manajemen. Konsep akuntansi pertanggungjawaban ini memandang

perusahaan sebagai suatu kesatuan dari beberapa bagian (unit) organisasi. Dalam

konsep ini manager akan memberi wewenang pada bawahannya untuk mengambil

keputusan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mempermudah

pengendalian manajemen, dimana organisasi dibagi menjadi unit-unit kecil yang

bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan, dengan demikian dapat ditunjukkan

pihak mana yang bertanggungjawab jika terjadi suatu penyimpangan.

Adapun syarat-syarat dari akuntansi pertanggungjawaban ini agar dapat

dilaksanakan dengan baik adalah:

1. Adanya struktur organisasi yang memperlihatkan pendelegasian

wewenang yang jelas.

2. Adanya sistem anggaran setiap departemen pusat pertanggungjawaban.

3. Adanya pemisahan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya

yang tidak dapat dikendalikan.

4. Adanya sistem kode perkiraan.



5. Adanya sistem pelaporan prestasi kepada manager yang

bertanggungjawab.

Secara umum pusat pertanggungjawaban terdiri atas:

1. Pusat pendapatan, yaitu prestasi manager diukur dari pendapatannya.

2. Pusat biaya, yaitu prestasi manager diukur dari pengendaliannya terhadap

biaya.

3. Pusat laba, yaitu prestasi manager diukur dari pengendaliannya terhadap

pendapatan biaya.

4. Pusat investasi, yaitu prestasi manager diukur dari laba yang dihasilkan

dihubungkan dengan aktiva yang digunakan.

Bagi para pemimpin perusahaan, akuntansi pertanggungjawaban

memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengendalikan perusahaannya. Hal

ini dikarenakan setiap manager diberikan kekuasaan dalam pengambilan

keputusan atas suatu bagian yang lebih kecil (sub unit) dalam perusahaan.

Akuntansi pertanggungjawaban juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi

prestasi kerja manager dibawahnya. Di lain pihak hal ini memberikan peransang

(insentif) bagi setiap manager untuk mendapatkan penghargaan (reward) dengan

menunjukkan prestasi kerjanya melalui laporan prestasi kerja (performance

repot).

Agar wewenang yang diberikan tidak disalah gunakan dan tanggung jawab

dapat dipenuhi oleh setiap manager, maka perlu diterapkan sistem reward control

dan punishment. Bagi manager yang mampu melaksanakan tanggungjawabnya



sesuai dengan sebaliknya apabila terjadi penyimpangan akibat kelalaian manager,

maka manager tersebut harus mendapatkan sanksi.

PT. Harapan Indah Sentosa merupakan perusahaan yang kegiatan

utamanya bergerak dibidang jasa kontraktor (pemborongan jalan-jalan).

Pemborongan jalan-jalan tersebut antara lain yaitu:

a) Pembangunan jalan

b) Peningkatan jalan

c) Rehabilitas dan pemeliharaan jalan

Dilihat dari dapat atau tidak dapat diukurnya masukan (biaya) dan

keluaran (pendapatan) departemen-departemen pada struktur organisasinya, maka

PT. Harapan Indah Sentosa menerapkan pusat biaya atau cost center sebagai alat

pengendaliannya.

Masalah yang ditemui berkenaan dengan pusat pertanggungjawaban pada

PT. Harapan Indah Sentosa adalah dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban

terhadap biaya yang ada, menunjukkan laporan pertanggungjawaban tersebut

belum merupakan laporan akuntansi pertanggungjawaban semestinya, karena

dilihat dari isi laporan belum dapat diketahui bagian yang bertanggungjawab atas

biaya yang ada dan biaya-biaya yang terjadi tidak dipisahkan antara biaya

terkendali dengan biaya tidak terkendali. Hal ini dapat dilihat pada biaya listrik,

telepon dan air pada bagian administrasi dan umum pada laporan realisasi

anggaran biaya, dimana terdapat biaya yang cukup besar terhadap biaya listrik,

telepon dan air yang realisasinya sebesar Rp 21.000.000,-. Dalam penggunaan

listrik, telepon dan air tidak hanya bagian administrasi dan umum saja akan tetapi



juga digunakan oleh bagian operasional dan Pemasaran. Seharusnya masing-

masing bagian yang ada pada perusahaan tersebut juga turut bertanggungjawab

atas biaya tersebut. Sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan maka dapat

diketahui divisi-divisi mana yang bertanggungjawab. Sehingga akan

menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas yang

ada dalam perusahaan.

Permasalahan berikutnya penulis temui adalah dalam hal pelaksanaan

anggaran dimana PT. Harapan Indah Sentosa mengeluarkan biaya yang terlalu

besar pada bagian pemasaran dalam laporan realisasi anggaran biaya, yaitu dalam

beban gaji karyawan yang realisasinya Rp 49.310.000,- sedangkan rencana dari

anggarannya adalah Rp 40.831.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp

8.479.000,- atau sebesar 20,77%, dalam beban reparasi dan pemeliharaan yang

realisasinya Rp 37.750.000,- sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp

34.077.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 3.673.000,- atau sebesar

10,78%, dan dalam beban asuransi yang realisasinya Rp 27.100.000,- sedangkan

rencana dari anggarannya adalah Rp 23.750.000,- sehingga terjadi kerugian

sebesar Rp 3.350.000,- atau sebesar 14,11%. Kemudian  juga terjadi

penyimpangan pada bagian operasi dalam laporan realisasi anggaran biaya, yaitu

dalam beban biaya oli dan pelumas yang realisasinya Rp 10.250.000,- sedangkan

rencana dari anggarannya adalah Rp 8.150.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar

Rp 2.100.000,- atau sebesar 25,77%, dalam beban biaya pemakaian bbm yang

realisasinya Rp 43. 635.000,- sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp

41.610.675,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 2.024.325,- atau sebesar 4,86%,



dalam beban biaya asuransi yang realisasinya Rp 39.400.000,- sedangkan rencana

dari anggarannya adalah Rp 31.425.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp

7.975.000,- atau sebesar 25,38%, dalam beban biaya gaji karyawan lapangan yang

realisasinya Rp 98.075.000,- sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp

85.851.593,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 12.223.407,- atau sebesar

14,24%, dalam beban biaya bongkar muat yang realisasinya Rp 12.925.000,-

sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp 10.750.000,- sehingga terjadi

kerugian sebesar Rp 2.175.000,- atau sebesar 20,23%, dan dalam beban biaya

lain-lain yang realisasinya Rp 16.100.000,- sedangkan rencana dari anggarannya

adalah Rp 15.900.000,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 200.000,- atau

sebesar 1,26%. Selain itu penyimpangan juga terjadi pada bagian administrasi

dan umum dalam laporan realisasi anggaran biaya, yaitu dalam beban biaya

perlengkapan kantor yang realisasinya Rp 1.200.000,- sedangkan rencana dari

anggarannya adalah Rp 1.090.050,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp

109.950,- atau sebesar 10,09%, dalam beban biaya pemeliharaan mesin yang

realisasinya Rp 85.500.000,- sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp

82.760.600,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 2.739.400,- atau sebesar 3,31%,

dalam beban biaya pemeliharaan peralatan yang realisasinya Rp 23.700.000,-

sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp 23.436.125,- sehingga terjadi

kerugian sebesar Rp 263.875,- atau sebesar Rp 1,13%, dalam beban pemeliharaan

kendaraan yang realisasinya Rp 54.000.000,-sedangkan rencana dari anggarannya

adalah Rp 51.104.750,- sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 2.895.250,- atau

sebesar 5,67% dan dalam beban biaya telepon, listrik dan air yang realisasinya Rp



21.000.000,- sedangkan rencana dari anggarannya adalah Rp 18.950.000,-

sehingga terjadi kerugian sebesar Rp 1.379.500,- atau sebesar 10,82%.

Berdasarkan uraian dari masalah yang terjadi pada PT. Harapan Indah

Sentosa tersebut di atas, dapat diringkas dalam table I.1 berikut ini:

Tabel I.1
Laporan Anggaran PT. Harapan Indah Sentosa

Perkiraan Anggaran Realisasi Variance (Rp) %
Bagian Pemasaran:
1. Gaji Karyawan
2. Reparasi dan Pemeliharaan
3. Asuransi

Rp 40.831.000 Rp 49.310.000 Rp   8.479.000 -20,77
Rp 34.077.000 Rp 37.750.000 Rp   3.673.000 -10,78
Rp 23.750.000 Rp 27.100.000 Rp   3.350.000 -14,11

Bagian Operasi:
1. Biaya Oli dan Pelumas
2. Biaya Pemakaian BBM
3. Biaya Asuransi
4. Biaya Gaji Karyawan Lapg.
5. Biaya Bongkar Muat
6. Biaya Lain-lain

Rp   8.150.000 Rp 10.250.000 Rp   2.100.000 -25,77
Rp 41.610.675 Rp 43.635.000 Rp   2.024.325 - 4,86
Rp 31. 425.000 Rp 39.400.000 Rp   7.975.000 -25,38
Rp 85.851.593 Rp 98.075.000 Rp 12.223.407 -14,24
Rp 10.750.000 Rp 12.925.000 Rp   2.175.000 -20,23
Rp 15.900.000 Rp 16.100.000 Rp      200.000 - 1,26

Bagian Adm. dan Umum:
1. Biaya Perlengkapan Kantor
2. Biaya Pemeliharaan Mesin
3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan
4. Biaya Pemeliharaan Peralatan
5. Biaya Telepon, Listrik, & Air

Rp   1.090.050 Rp   1.200.000 Rp      109.950 -10,09
Rp 82.760.600 Rp 85.500.000 Rp   2.739.400 - 3,31
Rp 51.104.750 Rp 54.000.000 Rp   2.895.250 - 5,67
Rp 23.436.125 Rp.23.700.000 Rp      263.875 - 1,13
Rp 18.950.000 Rp 21.000.000 Rp 1.379.500 -10,82

Dari keterangan diatas cukup jelas bahwa terjadi penyimpangan yang

cukup besar yaitu beban gaji karyawan, beban asuransi, serta beban reparasi dan

pemeliharaan pada bagian pemasaran dalam laporan realisasi anggaran biaya,

kemudian biaya oli dan pelumas, biaya bongkar muat, biaya pemakaian bbm,

biaya asuransi, biaya gaji karyawan lapangan, dan biaya lain-lain pada bagian

operasi dalam laporan realisasi anggaran biaya, selain itu juga biaya perlengkapan

kantor, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya

telepon, listrik serta air pada bagian administrasi dan umum dalam laporan



realisasi anggaran biaya. Sehingga terjadi varians yang tidak menguntungkan

yang disebut dengan unfavorable. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak

mengadakan analisis terhadap jumlah penyimpangan yang terjadi pada anggaran

yang telah ditetapkan, apakah kesalahan itu disebabkan dari faktor kesengajaan

atau tidak, atau apakah dari faktor-faktor lainnya. Selain itu, perusahaan tidak

menetapkan kebijakan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga terjadi Loss

Control dalam pelaksanaan anggaran. Seharusnya perusahaan menetapkan batasan

tertentu didalam penyimpangan yang terjadi apakah sebesar 5% atau 10%.

Permasalahan lainnya yang dihadapi PT. Harapan Indah Sentosa yaitu

dalam penyusunan kode perkiraan biaya, dimana dalam penyusunan kode

perkiraan biaya hanya didasarkan pada jenis biaya yang terjadi saja. Contoh

penerapan kode perkiraan pada PT. Harapan Indah Sentosa misalnya biaya gaji

karyawan, yang mana biaya ini terdapat dalam biaya gaji. Maka kode rekeningnya

adalah sebagai berikut:

4.100 : Kode kelompok biaya bagian administrasi dan umum

4.100.1 : Kode biaya gaji

Secara teoritis penggunaan kode perkiraan untuk akuntansi

pertanggungjawaban bukan hanya ditujukan untuk hal-hal tersebut diatas, tetapi

juga menunjukkan bagian atau divisi yang bertanggungjawab serta menunjukkan

biaya terkendali atau tidak terkendali.

Contoh kode penerapan yang seharusnya pada PT. Harapan Indah Sentosa

menurut teori akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Biaya gaji karyawan bagian umum: 4200841



420.XXX       : Pusat biaya bagian umum

XXX.8XX     : Kelompok biaya operasi

XXX.X4X     : Jenis biaya gaji karyawan

XXX.XX1     : Biaya terkendalikan

Berdasarkan hal-hal yang penulis sajikan di atas, maka penulis tertarik

untuk membahasnya lebih lanjut dengan judul:

“ANALISIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI

ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PT. HARAPAN INDAH

SENTOSA PEKANBARU”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik perumusan

masalah dalam penelitian ini yaitu: “ Apakah akuntansi pertanggungjawaban pada

PT. Harapan Indah Sentosa telah diterapkan sesuai dengan syarat-syarat akuntansi

pertanggungjawaban?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi

pertanggungjawaban yang sesuai dengan syarat-syarat akuntansi

pertanggungjawaban pada PT. Harapan Indah Sentosa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis mengenai akuntansi

pertanggungjawaban dan bagaimana perannya sebagai alat pengendalian

biaya bagi perusahaan.



b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan

pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan yang ada dalam

pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban.

c. Bagi pihak lain, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi

referensi pihak-pihak yang ingin mendalami pelaksanaan akuntansi

pertanggungjawaban dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian

selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Harapan Indah Sentosa yang beralokasi

dijalan Tegal Sari Komplek Villa Mas Permai, Blok A No 15 Pekanbaru.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan seperti proses

penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban diperoleh dari

bagian akuntansi.

b. Data sekunder yaitu data yang diolah perusahaan yang erat hubungannya

dengan masalah yang diteliti seperti sejarah perusahaan, struktur

organisasi perusahaan, data anggaran, realisasi biaya dan daftar kode

perkiraan diperoleh dari bagian akuntansi.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik

wawancara dengan bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan data yang



diperlukan dalam penelitian ini seperti proses penyusunan anggaran, data

sekunder dan data yang diperlukan dalam proses penyusunan anggaran yang

bersangkutan.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data relevan dikumpulkan, lalu dilakukan analisis penerapan

akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya, maka untuk

menganalisa data penulis menggunakan analisa data deskriptif. Dengan cara

mengumpulkan data yang ada dilapangan, dikumpulkan lalu disusun agar dapat

diteliti kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas kemudian akhirnya diambil suatu kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan tulisan ini, penulis membaginya atas

lima bab, yang setiap bab akan di bagi lagi menjadi sub-sub sebagai berikut:

BAB I           : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II         : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori tentang

pengertian akuntansi pertanggungjawaban, syarat-syarat

akuntansi pertanggungjawaban, pusat pertanggungjawaban,

system pengendalian manajemen, konsep akuntansi

pertanggungjawaban, tujuan dan manfaat akuntansi



pertanggungjawaban, akuntansi pertanggungjawaban dalam

islam.

BAB III       :GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang

membahas tentang sejarah singkat perusahaan, struktur

organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB IV     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan melakukan

analisis tentang struktur organisasi, analisis tentang anggaran

biaya dan prosedur penyusunannya, analisis tentang biaya

terkendali dengan biaya tidak terkendali, analisis tentang

system kode perkiraan, analisis tentang laporan

pertanggungjawaban, analisis peranan akuntansi

pertanggungjawaban terhadap penilaian prestasi.

BAB V   : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil

penelitian yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi

perusahaan.


