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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem akuntansi yang dikaitkan 

dengan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam struktur organisasi untuk 

memudahkan pengendalian biaya. Tujuan utama dari akuntansi 

pertanggungjawaban, untuk menginformasikan kepada pimpinan tentang tugas–

tugas yang dilaksanakan dan menjadi tanggung jawabnya serta untuk mengambil 

keputusan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan. 

Tujuan masing-masing perusahaan berusaha merebut pasar untuk memasarkan 

hasil produksinya, yang bertujuan untuk mencapai tingkat penjualan maksimal 

untuk mendapatkan laba yang diinginkan, sehingga kelangsungan perusahaan 

tetap terjaga, dan perusahaan semakin berkembang (Sari,2009). Manajeman 

sebagai pengelola perusahaan memikul tugas yang tidak ringan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, perusahaan 

harus terus berusaha memperbaiki kinerjanya dengan melakukan pengendalian 

kegiatan oprasionalnya, dimana produk yang dihasilkan memadai dan mampu 

memuaskan keinginan pasar dengan cara selalu memperhatikan setiap bentuk 

perubahan permintaan pasar dan informasi yang berhubungan dengan pesaing. 

Akuntansi pertanggungjawaban ini diterapkan oleh perusahaan yang sudah 

membagi pusat-pusat pertanggungjawaban secara jelas dan tegas dalam struktur 

organisasinya. Setiap manajer harus berpartisipasi dalam penyusunan rencana-
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rencana finansial departemennya dan menyediakan laporan kinerja tepat waktu 

yang membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan, setiap tingkatan 

tanggung jawab dalam suatu organisasi harus memberikan masukan terkait sesuai 

dengan bidangnya dalam suatu sistem kerjasama penyusunan anggaran agar 

tujuan perusahaan tercapai (Garrison dan Norren ,2000:409). 

Anggaran berisi komitmen manajer penyusun anggaran, maka anggaran 

merupakan tolak ukur terbaik kinerja manajer. Oleh karena itu tidaklah mudah 

melakukan revisi anggaran, selama kondisi yang dipakai sebagai dasar 

penyusunannya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika anggaran 

seringkali direvisi, anggaran  tidak lagi dapat dipakai sebagai tolak ukur kinerja 

manajer (Mulyadi,2001:516). Penilaian kinerja manajer berfungsi untuk 

memotivasi dan mempertahankan atau meningkatkan prestasinya. 

Dalam dunia bisnis, kita mengenal berbagai jenis organisasi bisnis, termasuk di 

Industri Gula. Pada awal berdirinya, pabrik gula diharapkan menjadi kekuatan 

ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat di Indonesia. 

Industri gula telah hadir di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. 

Indonesia sebagai eksportir terbesar kedua gula di dunia setelah Kuba pada 

tahun 1930 dan produksi gula sekitar 3 juta ton per tahun tidak pernah lagi 

tercapai sampai hari ini, turun menjadi hanya 2,59 juta ton (Kusbiantoro dan 

Didik, 2014). Penurunan kinerja pabrik gula membuat kita khawatir. Kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi oleh sistem yang dibuat oleh pabrik gula. Jika sistem 

kinerja umum masih diterapkan, pabrik gula di Indonesia akan sulit berkembang 
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Pabrik Gula termasuk entitas yang populer di Indonesia yang bergerak di 

sektor manufaktur. Penelitian ini berfokus pada PG. Kebon Agung (Kebon Agung 

Pabrik Gula), yang terletak di Desa Kebonagung, Malang. Akuntansi 

pertanggungjawaban telah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, 

terutama perusahaan manufaktur termasuk PG. Kebon Agung, sebagai sarana 

pengendalian dan pengukuran kinerja.. Dengan demikian manajer produksi  akan 

menyusun anggaran sebagai tolak ukur kinerjanya.  

Berdasarkan dari uraian diatas, penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

dirasakan penting dikarenakan mampu membantu manajemen pusat 

pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja , membantu 

manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi 

dibandingkan dengan anggaran yang di tetapkan.     

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan 

yang terjadi yaitu : “Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

untuk menilai kinerja bagian produksi pada  PG. Kebon Agung Malang?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang dicapai dari penilitian 

ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya yang 

digunakan oleh bagian produksi pada PG. Kebon Agung Malang 

2. Mengevaluasi kinerja manajer produksi melalui pelaporan akuntansi 

pertanggungjawaban pusat biaya pada  PG. Kebon Agung Malang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan masukan bagi PG. Kebon Agung Malang dalam 

membuat perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, khususnya 

dalam proses penyusunan anggaran produksi untuk meningkatkan 

pengendalian produksi. 

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai informasi dan sarana 

perbaikan yang diperlukan sehubungan dengan penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan 

penelitian tentang analisis akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

untuk menilai kinerja manajer. 

 




