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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Saat ini, pertumbuhan dan persaingan di dunia bisnis mengharuskan 

suatu perusahaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan perusahaannya. Salah satu upaya untuk 

mempertahankan dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi 

perusahaan tersebut harus memberikan reaksi yang berhubungan dengan 

biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi sehingga tujuan perusahaan 

untuk memperoleh laba bisa tercapai. Laporan pertanggungjawaban bisa 

dijalankan dengan cara menyelenggarakan pencatatan atas suatu biaya yang 

dapat dikendalikan. Selain itu, digunakan sebagai penilaian kinerja pada pusat 

biaya produksi pada perusahaan. 

Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh perusahaan dan 

badan usaha-usaha lainnya karena memungkinkan perusahaan untuk 

merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit usaha yang 

tidak berjalan secara efisien. 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian 

biaya. Biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban dihubunghan 

dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber 

daya. Karena sumber daya yang digunakan harus dinyatakan dalam satuan 

uang dan itu merupakan biaya, maka sistem akuntansi pertanggungjawaban 
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merupakan satu metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen 

untuk melakukuan pengelolaan biaya. 

PT Perk. Tjengkeh Kebun Branggah Banaran merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang industri manufaktur produksi cengkeh yang terletak 

di Ds. Sidorejo Kec. Doko Kab. Blitar. Seperti halnya perusahaan-perusahaan 

lainnya, PT Perk. Tjengkeh Kebun Branggah Banaran juga dihadapkan pada 

pemikiran terciptanya proses produksi yang efektif dan efisien tidak akan 

terlepas dari masalah pengendalian biaya, dan komponen biaya yang terbesar 

adalah biaya produksi. Biaya produksi ini lebih mudah dikendalikan karena 

menyangkut kegiatan intern perusahaan. Pada umumnya manajemen 

memiliki suatu alat bantu dalam mengendalikan perusahaan,  alat bantu yang 

digunakan dalam pengelolaan biaya produksi adalah dengan menetapkan 

akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, pelaporan biaya dan 

penghasilan yang dianggarkan dapat langsung diketahui. 

Pengendalian biaya melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan cara menyelenggarakan perencanaan suatu sistem 

pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan. Dari sistem pencatatan 

ini akan dihasilkan laporan-laporan biaya yang menunjukkan bagaimana 

manajer memenuhi tanggung jawabnya atas biaya-biaya yang terjadi dalam 

unit organisasinya. Dengan adanya laporan biaya, manajer dapat mengetahui 

besarnya perbedaan antara biaya yang sebenarnya (realisasi) dengan biaya 

yang dianggarkan sebelumnya, sehingga perusahaan dapat menganalisis 
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penyebab terjaadinya perbedaan dan mengambil tindakan koreksi apabila 

diperlukan. Dengan itu pula perusahaan dapat sekaligus menilai kinerja para 

manajer pusat biaya masing-masing departemen terutama departemen 

produksi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Untuk Menilai Biaya Produksi dan Penilaian Kinerja Pusat 

Biaya Pada PT Perk. Tjengkeh Kebun Branggah Banaran Doko - 

Blitar.” 

 

B. Permasalahan 

Kendala yang terjadi pada PT Perk. Tjengkeh Kebun Branggah Banaran 

adalah perusahaan ini belum mengklasifikasikan biaya yang dapat 

dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan di dalam anggarannya. 

Akibatnya perkiraan biaya khususnya biaya produksi akan sulit diidentifikasi 

di dalam setiap pusat pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting untuk 

diterapkan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan efektif 

sebagai salah satu alat penilaian kinerja pusat biaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk menghadapi permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

Bagaimana pelaksanaan dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk 

dapat digunakan sebagai penilaian kinerja pada pusat biaya produksi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat untuk menilai biaya produksi dan 

penilaian kinerja pusat biaya pada perusahaan. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Diharapkan pada akhirnya penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

sebagai sumber informasi dan sarana perbaikan yang berhubungan dengan 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat 

biaya produksi pada perusahaan. 

2. Bagi penulis, sebagai wawasan dan tambahan pengetahuan 

untukbmengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan serta 

sejauhmana akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dalam 

penilaian kinerja pusat biaya produksi pada perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

referensi dan mendorong timbulnya penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Institusi Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi dan kajian pustaka untuk perpustakaan. 

 

 

 

 


