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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini persaingan dalam dunia perekonomian semakin 

ketat. Suatu perusahaan yang didirikan oleh perorangan maupun badan usaha 

memerlukan strategi manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan  dalam 

bidang barang maupun jasa yang dihasilkan agar dapat bertahan dan menghadapi 

persaiangan secara kompetitif dalam dunia ekonomi yang semakin ketat. 

Suatu perusahaan memiliki pencapaian tujuan utama yaitu perusahaan 

dituntut untuk menekan biaya produksi yang tinggi sebab perusahaan tidak dapat 

menaikan harga sesuai dengan kehendak perusahaan itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor ekstren seperti persaingan, peraturan pemerintah, 

situasi politik, mekanisme pasar dan sebagainya yang tidak dapat dikendalikan 

oleh menejemen.  

Kondisi perusahaan apabila mengalami kemajuan dan perkembangan yang 

semakin besar maka tingkat resiko yang dihadapi oleh pemimpin juga semakin 

besar. Hal ini disebabkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan akan 

semakin besar, sehingga dituntut untuk mengambil keputusan-keputusan yang 

cepat dan tepat. Sehubungan dengan hal tersebut maka bagi manajemen 

diperlukan adanya pendelegasian wewenang terutama pada perusahaan yang 

memiliki struktur pasar persaingan. 
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Sistem pengawasan, pengendalian dan pengukuran prestasi kerja manajer 

dalam pendelegasian wewenang sangat dibutuhkan dan mutlak disertakan. Hal ini 

dapat mempermudah memantau kinerja setiap manajer yang telah mendapatkan 

perlimbahan wewenang yang harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan 

yang dilakukan dengan cara menganalisis perbandingan yang sesungguhnya 

terjadi (realisasi). Sistem pengendalian seperti ini dalam akuntasi disebut sebagai 

akuntansi pertanggungjawaban ( responsibility accounting). 

Salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang 

dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat didalam organisasi yaitu akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ini akan mengarahkan pada 

proses akuntansi yang melaporkan bagaimana baiknya manajer pusat 

pertanggungjawaban dapat memanage pekerjaan yang langsung dibawah 

pengawasannya dan yang merupakan pertanggungjawaban atau suatu sistem yang 

mengukur rencana dan tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban. Adapun 

syarat yang harus dipenuhi akuntansi pertanggungjawaban untuk mencapai suatu 

tujuan yaitu : 1) perusahaan menerapkan struktur perusahaan yang memisahkan 

tugas dan wewenang secara tegas, 2) sistem akuntasi yang disesuaikan dengan alat 

struktur organisasi, 3) perusahaansudah menggunakan anggaran sebagai alat 

pengukur pelaksanaan, 4) adanya pemisah biaya yang bisa dikendalikan dan biaya 

yang tidak bisa dikendalikan dan 5) adanya sistem pelaporan biaya kepada 

manajer yang bertanggungjawab yang disebut laporan tanggungjawab. 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang biasa disebut TELKOM atau 

perseroan,merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa 
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dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service network provider). 

Dalam hal ini keberadaanPT. Telkom Tbk sebagai penyedia sarana komunikasi 

sangat penting dan dibutuhkan oleh  masyarakat.  

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, melakukan pusat-pusat 

pertanggungjawaban secara maksimal atas laporan pertanggungjawabannya pada 

tiap departemen atau divisi-divisi,  pada dasarnya pusat pertanggungjawaban 

diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu. Setiap akuntansi pertanggungjawaban 

disamping berfungsi sebagai pencatat biaya, pendapatan dan aktiva menurut pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk oleh perusahaan, juga berfungsi sebagai 

pelaporan untuk memberi umpan balik kepada manajer penyusunan anggaran 

mengenai hasil pelaksanaan anggaran manajer yang bersangkutan. Umpan balik 

dalam sistem pengendalian terdiri dari perbandingan anggaran dengan hasil yang 

sesungguhnya. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah kurangnya 

informsi mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban, khususnya pada 

penggolongan biaya dan kode rekening secara terperinci sehingga selisih yang 

terjadi tidak diselidiki lebih  lanjut untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 

tidak penyimpangan biaya tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dan untuk menjelaskan penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban tersebut, maka penulis mengambil judul:  

“PENERAPANAKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYASEBAGAI 

ALAT PENGENDALIAN MANAJEMEN (STUDI KASUS PADA PT 

TELEKOMUNIKASI Tbk. KANDATEL MADIUN ). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban jika dikaitkan dengan 

pengendalian manajemen pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel 

Madiun? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, maka untuk membatasi ruang 

lingkupnya penulis membatasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kandatel 

Madiun periode 2009-2010. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen 

dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban sebagai 

alat ukurnya. 

2. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendalian manajemen yang efektif dan efesiensi. 

b. Kegunaan penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan 

pertimbangan dalam pengembangan perusahaan dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 


