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Penelitian ini bersifat studi kasus pada Perusahaan PT. Malang Intermedia Pers dengan judul 

“Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Salah Satu Alat Penilaian Prestasi Kerja Manajer 

Bagian Periklanan Pada PT. Malang Intermedia Pers”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban perusahaan terutama di Bagian Periklanan, selain untuk mengetahui 

bagaimana pertanggungjawaban dimasing-masing unit kerja, juga pengaruhnya terhadap efsiensi 

dan efektifitas kinerja perusahaan. 

Penelitian ini mengambil jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berkaitan dengan 

kebijaksanaan perusahaan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang diperoleh sebagai bahan 

analisis dari sebuah data-data yang dapat dinilai dengan angka, yaitu berupa jumlah yang 

dinyatakan dalam bentuk angka.  

Sumber data penelitian yakni data sekunder, berupa data-data dokumentasi yang dimiliki 

perusahaan diantaranya data nomor rekening, anggaran dan biaya produksi iklan, jenis dan harga 

iklan. 

Metode analisis yang digunakan yakni analisis struktur organisasi, analisis penyusunan anggaran 

biaya produksi iklan dan target pemasukan, analisis klasifikasi biaya dan kode rekening, analisis 

biaya terkendali dan biaya tak terkendali dana analisis penilaian prestasi manajer. 

Dari keseluruhan analisis disimpulkan prestasi masing-masing bagian periklanan sudah cukup 

baik dalam mencapai target pemasukan tiap tahun. Terbukti tiap tahun mengalami kenaikan 

pemasukan. Namun satu sisi perlu ada perbaikan di sisi menekan angka biaya produksi. Kecuali 

tahun 2003 mengalami penurunan pemasukan dari tahun sebelumnya, namun di sisi lain dapat 

menekan biaya produksi dalam persentase. Dimana tahun 2000 dengan menekan biaya produksi 

sebanyak 0,90 persen, mampu meraup pemasukan sebanyak 6,80 persen. Sementara tahun 2001, 

dengan biaya produksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 1,38 persen, namun 

mengalami kenaikan pemasukan menjadi 4,94 persen. Begitu pula yang terjadi tahun 2002, 

dengan kenaikan biaya produksi sebesar 0,84 persen, hanya mampu mendongkrak pemasukan 

sebesar 4,85 persen. Sedangkan tahun 2003 mengalami kenaikan biaya produksi sebesar 0,18 

persen, namun pemasukan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 3,19 persen. 

Temuan lain, struktur organisasi belum memenuhi syarat diterapkannya sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, sebab belum diadakan pemisahan fungsi secara tegas dan jelas. Perusahaan 

melibatkan setiap tingkat manajemen dalam penyusunan anggaran, penyusunan anggaran 

mengalami perubahan dengan adanya struktur organisasi yang baru pada bagian produksi dan 

pemasaran iklan, seksi iklan baris, seksi iklan kolom, seksi iklan duka cita, layanan masyarakat, 

pengumuman sosial dan iklan lain, sehingga dalam hubungannya dengan pengawasan anggaran 

dapat digunakan sebagai pengukuran prestasi dari masing-masing bagian.Dalam laporan 

pertanggungjawban biaya, perusahaan belum menyusun laporan tiap bagian dari bagian 

periklanan secara terperinci, sehingga sulit untuk menilai prestasi tiap bagian dalam departemen 



produksi.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran agar struktur organisasi 

disesuaikan, sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap-tiap bagian menjadi tegas dan jelas. 

Selain perlu dibuat laporan pertanggungjawaban biaya yang dapat menunjukkan dengan jelas 

tentang tanggungjawab masing-masing bagian di Bagian Periklanan, untuk mempermudah 

penilaian prestasinya. 

 


