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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perekonomian yang semakin berkembang pesat, 

berkembang pula dunia usaha. Berbagai macam badan usaha yang muncul tidak 

lain berorientasi pada keuntungan (profit). Selain untuk mencari keuntungan 

(profit), juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam 

melakukan kegiatan usaha dan hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan suatu 

badan usaha. Maka dari itu, disusunlah strategi-strategi sebagai tahapan untuk 

mencapai suatu tujuan. Salah satu strategi yang dibentuk yaitu untuk menekankan 

biaya yang rendah dengan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Pencapaian tujuan yang dilakukan oleh suatu badan usaha, pihak 

manajemen dibantu oleh beberapa departemen, dimana dalam suatu badan usaha 

tiap-tiap departemen dipimpin oleh manajer departemen. Manajer departemen 

memiliki wewenang dan tanggungjawab terhadap departemen yang dipimpinnya 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

perangkat manajemen yang benar-benar mampu untuk menjalankan fungsi 

manajerial yang tepat sesuai dengan kondisi intern dan ekstern perusahaan agar 

pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, untuk memastikan 

bahwa suatu badan usaha melakukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, 

pihak manajemen juga melakukan suatu proses yang disebut dengan 

pengendalian (Mulyadi 1990). 
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Pengendalian biaya yang baik untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

sehingga perlu melakukan pengawasan secara kontinu dengan membandingkan 

anggaran biaya yang terjadi dengan anggaran yang telah dibuat. Kemudian 

menganalisis penyebab jika adanya selisih antara anggaran dengan realisasi. 

Sedangkan peranan akuntansi sebagai alat pengendalian dikenal sebagai 

akuntansi pertanggungjawaban (Mulyadi 2001). 

Setiap perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan pengendalian agar 

segala kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. 

Pengendalian menurut David Doyle (2001) dalam Trisnawati (2006) adalah suatu 

proses untuk menetapkan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan 

mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan rencana semula. Dengan penggunaan akuntansi pertanggungjawaban 

sebagai alat pengendalian yang benar maka akan memudahkan para manajer 

menjalankan tugas yang telah diberikan sehingga penyimpangan-penyimpangan 

akan mudah diketahui jika wewenang dan tugas telah dibagi sesuai dengan 

tingkatan manajemennya. Hasilnya akan terangkum dalam laporan 

pertanggungjawaban yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh 

perusahaan tersebut. 

Akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2001) adalah suatu 

sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan, 

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.  
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Pada dasarnya akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang 

dipakai untuk melakukan pengendalian biaya karena dalam akuntansi 

pertanggungjawaban biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu 

pusat pertanggungjawaban tertentu. Pada akuntansi pertanggungjawaban 

pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan unit 

yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut. Pengendalian biaya juga 

dilakukan dengan cara membandingkan biaya yang seharusnya dengan biaya-

biaya yang sesungguhnya dan apabila terjadi selisih maka selisihnya perlu 

dianalisis lebih jauh, sehingga diketahui faktor penyebab penyimpangan yang 

terjadi sampai pada dilakukannya koreksi (Trisnawati, 2006). 

Oleh karena itu,  dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban 

akan tercipta suatu arus informasi yang cukup teratur dan bertanggungjawab agar 

menghasilkan laporan yang berguna dalam menilai prestasi dan sebagai alat 

pengendalian biaya pada masing-masing pusat pertanggungjawaban sehingga 

penyimpangan terhadap biaya produksi telah dianggarkan dapat diketahui 

(Wijayanti, 2005).  

Tujuan dibentuknya PT. Perkebunan Nusantara yaitu melakukan usaha di 

bidang agrobisnis dan agroindustri serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya 

perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya 

saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Sedangkan strategi yang 

digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara yaitu mengurangi biaya pemeliharaan 

pabrik, mengatasi berbagai hambatan permesinan, dan mengurangi konsumsi 

bahan bakar dan energi (PT. Perkebunan Nusantara X, 2012). Oleh karena itu, 

untuk mencapai tujuan serta pencapaian strategi yang dirancang oleh PT. 
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Perkebunan Nusantara perlu dilakukannya pengendalian terhadap biaya agar 

pencapaian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) PG. Pesantren Baru, Kediri, 

proses produksi dengan menggunakan mesin lama sehingga perlu adanya 

pengendalian terhadap pemeliharaan mesin agar tidak terjadi pembengkakan 

biaya yang mengakibatkan kerugian. Maka penting dilakukannya pengendalian 

biaya yang baik pada PT. Perkebunan Nusantara X, sehingga akan menjadikan 

bahan evaluasi bagi manajer untuk melakukan pengendalian agar dapat dilakukan 

secara efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) PG. Pesantren Baru, Kediri telah melakukan pengendalian 

biaya yang baik sehingga tidak terjadinya inefisien pada biaya yang dikeluarkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan 

Nusantara X (persero) sebagai pengendalian biaya produksi pada pusat biaya ? 

2. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Perkebunan 

Nusantara X (persero) pada pusat biaya dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian biaya produksi dengan baik ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian, yaitu : 

1. Mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada 

pusat biaya sebagai pengendalian biaya produksi pada PT. Perkebunan 

Nusantara X (persero). 

2. Membuktikan apakah akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan pada 

PT. Perkebunan Nusantara X (persero) pada pusat biaya dapat digunakan 

sebagai alat pengendalian biaya produksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan gambaran sejauh mana akuntansi pertanggungjawaban dalam 

upaya pengendalian biaya produksi telah dilakukan dan memberikan masukan 

dalam pengendalian biaya produksi agar efektif dan efisien. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Memberikan pengetahuan seberapa pentingnya akuntansi pertanggungjawaban 

terhadap pengendalian biaya pada suatu perusahaan. Sehingga dengan adanya 

akuntansi pertanggungjawaban yang baik pada perusahaan maka pencapaian 

tujuan akan mudah terealisasi dan mencegah terjadinya penyimpangan yang 

akan terjadi. 

 


