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ABSTRAK 
 
PT. XYZ yang bergerak dalam bidang Industri pada umumnya dan 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pada khususnya yang berlokasi di 
Kota Batam. Seperti juga perusahaan yang bergerak dalam bidang 
AMDK lainnya di Indonesia, kenaikan harga BBM sangat 
mempengaruhi PT XYZ yang menyebabkan komponen biaya produksi 
meningkat dari total biaya operasional sehingga pusat laba yang 
telah dianggarkan tidak tercapai. 

 Oleh karena itu, perusahaan berusaha meningkatkan 
efisiensi di segala aspek, serta meningkatkan pengawasan 
internal untuk mengelola sisi biaya secara ketat agar laba yang 
telah dianggarkan dapat terrealisasi. Penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban mampu mendorong perusahaan guna mencapai 
tujuan tersebut melalui pengendalian biaya. Berdasarkan latar 
belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan 
riset mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam 
mencapai pengendalian biaya.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 
ini juga menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan staf 
bagian produksi dan bagian penjualan pada PT XYZ untuk 
memperoleh data. Metode analisis dari penelitian ini adalah 
dengan membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan 
pengendalian biaya yang diperoleh dari studi kasus. Dari hasil 
penelitian pada PT XYZ, perusahaan ini telah menerapkan 
akuntansi pertanggungjawaban dengan cukup baik, hal ini dapat 
diketahui dengan adanya beberapa syarat-syarat dan karakteristik 
yang telah dipenuhi. Perusahaan juga telah menjalankan 
pengendalian biaya dengan baik, hal ini dapat dilihat dari 
adanya pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak 
terkendali. 

 
Kata kunci : Akuntansi pertanggungjawaban, pusat laba, anggaran 
biaya dan realisasi biaya 
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Pendahuluan 
Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan wadah dari sekelompok individu yang 
bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Dengan bertambah besarnya 
perusahaan, maka pimpinan tidak mungkin dapat mengendalikan 
secara menyeluruh aktivitas dan masalah yang timbul dalam 
perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem 
pertanggungjawaban yang efektif untuk mendelegasikan dan 
menyebarkan wewenang dalam menghadapi banyaknya tugas dan 
tanggung jawab pimpinan. 

PT. XYZ merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Air 
minum Dalam Kemasan dengan merk A dan B. Berdiri sejak tahun 
2003, telah dikenal berpengalaman dalam penyediaan produk Air 
minum bagi masyarakat di Batam pada khususnya dan masyarakat 
Kepulauan Riau pada umumnya. Pada saat ini sesuai kemampuannya 
PT. XYZ telah memproduksi air minum dalam galon, botol dan 
gelas.  

Dengan besarnya biaya produksi maupun biaya operasional 
membuat keterbatasan pada sisi laba perusahaan, upaya yang ada 
dipusatkan untuk peningkatan efisiensi di segala aspek, serta 
peningkatan pengendalian untuk mengelola sisi biaya secara 
ketat. Demi kelangsungan hidup perusahaan, maka sebaiknya perlu 
dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan 
dikeluarkan dan mengurangi biaya – biaya yang tidak efektif 
dalam kegiatan usaha. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan akuntansi 
pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. Semakin 
baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan maka 
akan semakin baik pula pengendalian biaya, sedangkan 
pengendalian biaya yang baik akan memudahkan penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban dalam perusahaan sehingga tujuan perusahaan 
dapat dicapai. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya melakukan 
pengendalian biaya produksi yang hasilnya dapat dilihat dari 
laporan pertanggungjawaban pusat biaya akan berpengaruh 
segnifikan terhadap laba yang dapat dilakukan dengan menerapkan 
sistem akuntansi pertanggungjawaban maka penulis tertarik untuk 
meneliti dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi 
Pertanggungjawaban Pusat Laba Sebagai Alat Pengendalian Biaya 
Produksi Pada PT. XYZ” 

 
 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam 
skripsi ini,yaitu:   
1. Apakah syarat-syarat untuk dapat diterapkan akuntansi 

pertanggungjawaban di PT. XYZ sudah terpenuhi ? 
2. Apakah karakteristik akuntansi pertanggungjawaban pusat laba 

di PT. XYZ sudah terpenuhi? 
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Tujuan Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yaitu :  
1. Untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban di PT. XYZ telah sesuai berdasarkan syarat 
akuntansi pertanggungjawaban. 

2. Untuk mengetahui apakah karakteristik akuntansi 
pertanggungjawaban pusat laba di PT. XYZ sudah terpenuhi. 

3. Untuk mengetahui apakah Akuntansi pertanggungjawaban berperan 
sebagai alat pengendalian biaya di PT.XYZ. 

Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan 
Bab II : Landasan Teori 
Bab III : Metode Penelitian 
Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab V : Kesimpulan dan Saran 
 
Landasan Teori 
Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 
Akuntansi pertanggungjawaban menurut menurut  Mulyadi  
(2001:218)  adalah : 

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi 
yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta 
pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat 
pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan  agar  
dapat  ditunjuk  orang  atau  kelompok  orang  yang  
bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan/ atau 
pendapatan yang dianggarkan.” 

Tujuan  dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban 
Mulyadi, (2001 : 169) menjelaskan bahwa salah satu tujuan 

diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk 
mengendalikan biaya, dengan cara menggolongkan, mencatat, 
meringkas, dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang 
yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan 
olehnya. 
Manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban adalah: 
1. Dasar penyusunan anggaran 
2. Penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban 
3. Pemotivasi manajer 
4. Alat untuk memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas 
Pusat Pertanggungjawaban 
Halim, Abdul, dkk (2009: 68) mengartikan pusat 
pertanggungjawaban sebagai berikut :  

“Pusat pertanggungjawaban adalah satu unit organisasi yang 
dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban”. 
Ada empat jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan 

menurut sifat input dan/atau output moneter yang diukur untuk 
tujuan pengendalian (Anthony dan Govindarajan, 2009): 
1. Pusat pendapatan. 
2. Pusat biaya 
3. Pusat laba 
4. Pusat investasi. 
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Pengendalian 
Fungsi pengendalian merupakan fungsi yang penting untuk 

menentukan proses manajemen, sehingga harus dilakukan sebaik 
mungkin. Menurut  Ray  H  Garrison  Pengertian  pengendalian  
adalah sebagai berikut :  

“Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, 
apa yang dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan 
yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu 
melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan 
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 
standar”. 
Pada umumnya perusahaan melakukan pengawasan biaya yang 

tidak lain agar dapat mengendalikan biaya yang terjadi dalam 
menjalankan kegiatan sehingga dapat bejalan dengan efektif dan 
efisien. 

 
Metode Penelitian 
Jenis Data : 
1. Data sekunder yaitu data yang diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti (Marzuky, 1997:56).   
2. Jenis data yang dikumpulkan menurut sifat  : data deskriptif 

kualitatif yang menggambarkan fenomena yang ada dilapangan 
dengan membandingkan dengan teori yang ada.  

Teknik Pengumpulan data 
1. Telaah Pustaka 
2. Metode Wawancara 
3. Metode Observasi 
Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif 
kualitatif  yaitu dengan membandingkan antara teori-teori yang 
telah ada dengan fenomena yang ada berdasarkan data-data / 
informasi yang didapat dari perusahaan 

Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan  dengan  anggaran  
yang telah  ditetapkan  sebelumnya  di mana hasil analisis 
tersebut disajikan berupa persentase perbandingan 
Rumus  yang  digunakan  untuk  mengukur  efisiensi  biaya  
adalah  sebagai berikut: 
Rasio realisasi biaya terhadap anggaran:  

Persentase =  Realisasi biaya x 100% 
              Anggaran biaya 
Varians    =  Anggaran biaya – Realisasi x 100% 
                    Anggaran biaya 
atau 

 Rupiah      =  Anggaran biaya – Realisasi biaya 
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Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Laba 

Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada PT. XYZ  
Sejarah Singkat Berdirinya Objek Penelitian 

PT. XYZ merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Air 
minum Dalam Kemasan dengan merk A dan B. Berdiri sejak tahun 
2003, telah dikenal berpengalaman dalam penyediaan produk Air 
minum bagi masyarakat di Batam pada khususnya dan masyarakat 
Kepulauan Riau pada umumnya. Pada saat ini sesuai kemampuannya 
PT. XYZ telah memproduksi air minum dalam galon, botol dan 
gelas.  
Aktivitas Perusahaan 

Dalam kegiatannya sehari – hari PT. XYZ adalah memproduksi 
air minum dalam kemasan yang dimulai dengan kegiatannya 
memproduksi bahan baku menjadi barang dalam proses yaitu bahan 
baku botol 600 ml dan 1500 ml yaitu proses blowing, proses 
blowing adalah proses mengubah bahan baku botol yang dikenal 
dengan nama pre form yang akan diubah menjadi bahan baku botol 
dengan bantuan mesin blowing yang terdiri dari 32 moll dan dalam 
1 jam mesin tersebut akan menghasilkan botol sebanyak 77 botol 
600 ml dan 72 botol 1.500 ml. Setelah proses blowing barulah 
dilaksanakan proses produksi air minum dalam kemasan botol 600 
ml dan 1500 ml. 

Dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. XYZ semuanya 
akan  menghasilkan hasil akhir yaitu produk-produk yang siap 
minum yang dihasilkan oleh PT. XYZ yaitu sebagai berikut : 
1. Kemasan Gelas 240 ml  
2. Kemasan 330 ml 
3. Kemasan 600 ml 
4. Kemasan 1.500 ml 
5. Gallon 19 liter 

PT. XYZ akan memelihara kesesuaian produk selama proses 
internal dan penyerahan ke tujuan yang dimaksudkan. Preservasi 
ini mencakup identifikasi, penanganan, pengemasan, penyimpanan 
dan perlindungan. Preservasi berlaku juga untuk bagian 
produksi.Jalannya proses penanganan, penyimpanan, 
pendistribusian ke proses produksi, pengemasan dan pengiriman 
diatur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 
- Penanganan 

Semua material /produk jadi yang diterima di area penerimaan 
dilakukan aktivitas pemeriksaan baik dari sisi jumlah maupun 
mutunya.   
- Penyimpanan 

Proses penyimpanan terhadap semua material /produk jadi akan 
dilakukan setelah mendapat status OK dari bagian Lab – QC dept  
tempat penyimpanan disediakan secara khusus dan terpisah dari 
area produksi.  
- Pengawetan 

Agar material/produk jadi terhindar dari kerusakan yang 
dipengaruhi oleh lingkungan, maka dilakukan pemantauan secara 
berkala terhadap kondisi lingkungan gudang. Pemastian aktual 
terhadap kondisi komponen/material/prouk jadi dilakukan dengan 
verifikasi jumlah dan mutu didalam gudang penyimpanan.  
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- Pengemasan 
Kemasan dibuat sedemikian rupa agar produk terhindar dari 

kerusakan atau kehilangan dan diidentifikasi dengan jelas.  
Apabila ada permintaan kemasan khusus dari pelanggan, maka akan 
dibuatkan sesuai dengan kesepakatan bersama.  
- Pendistribusian dan Pengiriman 

Semua material yang didistribusikan ke line produksi harus 
dipastikan telah dinyatakan OK oleh bagian Lab – QC Dept. 
pengiriman ke pelanggan dijamin bahwa barang yang dikirm 
terhindar dari kerusakan dan kehilangan selama dalam proses 
transportasi sampai ke tempat tujuan dan disertai dengan 
kelengkapan dan keakuratan dokumen.  

 
Analisis Data  
I. Syarat –syarat Akuntansi Pertanggungjawaban : 

Untuk dapat diterapkannya sistem akuntansi 
pertanggungjawaban ada lima syarat  yaitu : 
1). Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan dan 
hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini,  PT. 
XYZ memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan 
dalam bentuk Tugas & Tanggung Jawab yang dikomunikasikan kepada 
masing-masing personil agar dipahami dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya.  

Hubungan kerja antar fungsi di PT. XYZ digambarkan dalam 
sebuah struktur organisasi 
 

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi PT. XYZ 
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Uraian Wewenang Dan Tugas 
a.Direktur 
Tanggung Jawab  Direktur 
- Memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengawasi seluruh 

kegiatan perusahaan. 
- Bertanggung jawab dalam memimpin dan membina perusahaan 

secara efektif dan efesien. 
- Bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kerugian 

perusahaan. 
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tinjauan manajemen 
Wewenang Direktur 
Mengambil keputusan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh 
perusahaan. 
- Memilih wakil manajemen untuk penerapan sistem manajemen mutu 

perusahaan 
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan tetap. 
- Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja untuk satu tahun 

anggaran 
Tugas Direktur 
- Menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan di 

perusahaan 
- Menanda tangani surat keluar 
- Mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu 
- Memantau pelaksanaan manajemen keuangan perusahaan setiap 

hari kerja. 
b. Wakil Manajemen 
Tanggung jawab Wakil Manajemen 

Mengelolah, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan 
sistem manajemen mutu yang diterapkan baik internal maupun 
eksternal. 
Wewenang Wakil Manajemen 
- Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. 
- Meminta tindakan koreksi dan pencegahan terhadap 

ketidaksesuaian. 
- Menetapkan sekretariat ISO / dokumen control centre. 
Tugas Wakil Manajemen 
- Melaporkan kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem 

manajemen mutu dan kebutuhan apapun untuk perbaikan. 
- Memastikan promosi tentang kesadaran mutu dan persyaratan 

pelanggan kepada organisasi. 
- Mengevaluasi sistem manajemen mutu yang diterapkan di 

perusahaan. 
- Merencanakan dan mengajukan rapat tinjauan manajemen kepada 

Direktur. 
c. Manager Pabrik 
Tanggung Jawab Manager Pabrik 
- Bertanggung jawab terhadap operasional pabrik berhubungan 

dengan produksi, logistik, gudang,personalia, pembelian dan 
quality control. 

- Bertanggung jawab terhadap pencapaian Target perusahaan. 
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Wewenang Manager Pabrik 
- Memilih dan menunjuk kepala bagian 
- Mengatur, mengkoordinasi dan mengevaluasi pencapaian target 

perusahaan. 
Tugas Manager pabrik 
- Membuat laporan atau evaluasi kerja kepada direktur 
- Mengawasi jalannya operasi perusahaan. 
d. Manager Pemasaran 
Tanggung Jawab Manager Pemasaran 
- Bertanggung jawab pencapaian target penjualan 
- Bertanggung jawab atas perkembangan pasar penjualan  
- Bertanggung jawab atas kebijakan promosi dan penagihan  
- Bertanggung jawab atas pelayanan dan hubungan baik dengan 

konsumen dan distributor 
Wewenang manager Pemasaran 
- Mengkoordinasikan dan mengidentifikasi informasi pasar 
- Melaksanakan program promosi untuk peningkatan daya saing 
e. Wewenang / Tugas Bagian Personalia 
- Merencanakan penerimaan karyawan  
- Merencanakan pelatihan intemal / eksternal karyawan  
- Mengembangkan dan menetapkan peraturan karyawan yang 

disesuaikan dengan peraturan pemerintah 
- Merencanakan program kerjasama dengan lingkungan masyarakat. 
- Menerima dan mendistribusikan surat-surat masuk ke perusahaan  
- Menyimpan dan memelihara dokumen karyawan 
- Mengevaluasi laporan dari keamanan  
- Menjalankan administrasi karyawan  
f  Wewenang / Tugas Bagian Keuangan 
- Menyusun kebijakan keuangan yang berhubungan kegiatan 

akuntansi, administrasi keuangan, pengaturan dan penggunaan 
dana perusahaan 

- Mengkoordinir dan mengawasi transaksi keuangan 
- Menugaskan kasir membayar gaji karyawan 
- Menyimpan dan mengawasi kelancaran keuangan perusahaan  
- Melaporkan kegiatan keuangan  kepada pimpinan 
- Membicarakkan kegiatan arus keuangan setiap hari atau setiap 

saat dengan pimpinan 
- Mengevaluasi kegiatan penggunaan uang setiap hari 
- Mencatat seluruh kegiatan keuangan setiap hari 
- Menerima laporan kegiatan keuangan dari kasir dan pembelian  
g. Wewenang / Tugas Bagian Produksi  
- Membuat rencana produksi  
- Mengalokasikan  produk sesuai permintaan. 
- Meminta bagian teknik melakukan perbaikan peralatan produksi 
- Melakukan verifikasi data hasil produksi. 
- Mengkoordinir karyawan dalam proses produksi untuk 

melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah diterapkan 
- Mengatur kelancaran proses produksi dari tahap bahan baku air 

sampai produk jadi 
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- Melaporkan kepada bagian QC atas temuan ketidaksesuaian 
proses produksi dan mutu produksi 

- Mencatat jumlah produksi kedalam buku induk / harian 
h. Wewenang / Tugas Bagian QC / LAB 
- Membuat standard mutu sebagai acuan  
- Melakukan verifikasi proses produksi. 
- Membuat jadwal kalibrasi peralatan laboratorium. 
- Memeriksa dan menguji bahan baku, produksi jadi sesuai dengan 

Standar Nasional Indonesia. 
i. Wewenang / Tugas Bagian Teknik  
- Bertanggung jawab atas kesiapan operasi.alat-alat produksi 
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan perawatan alat-alat 

produksi 
- Mengajukan alternatif dan usulan pembelian suku cadang serta 

peralatan produksi 
- Memeriksa tingkatkan kebersihan alat/mesin produksi baik 

belum dan sesudah dioperasikan 
- Memelihara, merawat mesin/peralatan dan instalasi listrik  
j. Wewenang / Tugas Bagian Logistik dan Gudang 
- Bertanggung jawab atas keselamatan bahan penolong dan 

produksi yang tersimpan dalam gudang 
- Bertanggung jawab atas pemberian identiflkasi atas bahan baku 

dan produk jadi yang ada dalam gudang 
- Bertanggung jawab atas ketepatan waktu pengiriman barang ke 

pelanggan. 
- Mencatat jumlah bahan penolong yang keluar masuk gudang 
- Mencatat jumlah produksi akhir yang keluar masuk gudang 
- Menjaga tingkat kerapian dan kebersihan gudang 
- Mengatur rute pengiriman barang. 
k.Wewenang / Tugas  Bagian Pemasaran 
- Bertanggung jawab atas naik turunnya tingkat penjualan  
- Menganalisa dan mendata saingan yang terjadi di pasar 
- Mengusulkan anggaran biaya untuk keperluan promosi 
- Mengusulkan program promosi untuk meningkatkan penjualan dan 

perluasan pasar 
- Membuat dan melaporkan mekanisme pasar kepada pimpinan setiap  

bulan. 
- Melakukan survei kepuasan pelanggan. 
- Menerima keluhan pelanggan  
l. Wewenang / Tugas Bagian Penjualan  
- Bertanggung jawab atas rencana penjualan 
- Memelihara dan menyimpan dokumen penjualan 
- Melaporkan Realisasi penjualan setiap bulan. 
- Mencari order dan pelanggan baru. 
Wakil Manajemen 

Pimpinan puncak PT. XYZ telah menunjuk salah salah dari 
jajaran senior manajemen yang di luar tanggung jawab lain, 
memiliki tanggung dan wewenang yang meliputi: 
a) Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu 

ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara; 
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b) Melaporkan kepada pimpinan puncak tentang kinerja sistem 
manajemen mutunya dan kebutuhan apa pun untuk perbaikan, dan 

c) Memastikan promosi kesadaran tentang persyaratan pelanggan di 
seluruh PT. XYZ. 

d)Tanggung jawab wakil manajemen dapat mencakup sebagai 
pendukung dengan pihak luar dalam masalah yang berkaitan 
dengan sistem manajemen mutu. 

Dalam melaksanakan tugasnya, wakil manajemen tersebut 
dibantu oleh sekretariat ISO. Penunjukkan wakil manajemen dan 
sekretariat ISO dituangkan dalam bentuk surat keputusan 
direktur. 

Salah satu langkah penting di dalam mendesain sistem 
akuntansi pertangggungjawaban adalah pembentukan garis dan 
bidang pertanggungjawaban yang jelas. PT. XYZ 

Sesuai dengan pola pendelegasian wewenang dan 
tanggungjawabnya serta berkaitan dengan pusat 
pertanggungjawaban, struktur organisasi dapat digolongkan dalam 
kategori struktur orgasnisasi fungsional, yang mana setiap 
manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari berbagai 
fungsi yang ada di dalam organisasi dan pembagian departemen 
didasarkan atas fungsi produksi, pemasaran, dan fungsi keuangan. 
Fungsi ini merupakan gambaran dari pusat pertanggungjawaban. 
2). Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga 
sebagai alat pengendalian.  Suatu  pengendalian  biaya  yang  
efektif  ditunjang  dengan  adanya anggaran yang disusun 
sesuai dengan tingkat manajemen dalam organisasi. Dengan 
adanya susunan organisasi yang memiliki pembagian wewenang dan 
tanggung jawab yang jelas, perusahaan dapat menetapkan pihak 
yang bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam anggaran 
Proses penyusunan anggaran PT. XYZ : 
1. Berdasarkan forecast penjualan untuk tahun anggaran yang 

bersangkutan yang kemudian dari forecast penjualan disusun 
rencana produksi dan rencana kerja masing-masing cost center. 

2. Berdasarkan Anggaran Operasi dapat disusun proyeksi 
perhitungan laba/ rugi, kemudian dari proyeksi laba/ rugi 
disusun anggaran investasi dan anggaran kas/ bank dan yang 
terakhir disusunlah proyeksi Neraca (Budgeted Balance Sheet).  

3. Proses penyusunan anggaran yang dimulai dari forecast 
penjualan, rencana produksi, anggaran biaya yang dibutuhkan 
serta anggaran investasi akan dilampirkan sebagai ilustrasi 
proses penyusunan anggaran.  
Proses penyusunan anggaran pada PT. XYZ telah 

mengikutsertakan partisipasi dari pada manager pabrik, 
sales/marketing dan manager keuangan.   Dimana setiap divisi 
membuat usulan biaya yg kemudian dirapatkan bersama-sama dengan 
direktur dan wakil direktur. Hasil rapat di telaah lagi kemudian 
baru disusun anggaran berdasarkan forcast penjualan. Anggaran 
bersifat fleksibel dimana dibuat untuk pencapaian target 1 
(satu) tahun kedepan berdasarkan % (presentase) realisasi per 
bulan. Anggaran yang telah ada dapat disesuaikan dengan situasi 
yang akan berjalan nantinya. Melalui koordinasi bidang-bidang 
yang ada dapat disusun perencanaan yang lebih matang Hal ini 
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berguna sebagai dasar perencanaan dan pengendalian keuangan 
perusahaan. Penyusunan anggaran ini biasanya dilakukan antara 
bulan September sampai Oktober dan paling lambat pada bulan 
November. 
3). Kode Rekening 

Salah satu syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban 
adalah adanya klasifikasi dan kode rekening perusahaan. Sistem 
akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem pengumpulan biaya 
untuk pengendalian biaya yaitu dengan cara menggolongkan, 
mencatat dan meringkas biaya-biaya dengan tingkat manajemen yang 
bertanggung jawab.  

PT. XYZ telah memiliki pengklasifikasian kode rekening/ 
kode akun yang mana bertujuan untuk mempermudah proses 
penyusunan laporan akuntansi.   

Tabel 4.1  
Susunan Kode Rekening PT. XYZ 

No Akun Nama  Tipe 
1101 KAS Kas/Bank 
1102 BANK Kas/Bank 
1104 PIUTANG DAGANG (PELANGGAN) Akun Piutang 
1105 INVESTASI  Aktiva Lancar lainnya 
1106 PIUTANG LAIN-LAIN  Aktiva Lancar lainnya 
1107 PIUTANG KARYAWAN  Aktiva Lancar lainnya 
6100 BEBAN OVERHEAD PABRIK Beban 
6200 BEBAN UMUM dan ADM Beban 
6300 BEBAN MARKETING Beban 
 dst  

Sumber : PT. XYZ 

Pemberian kode dilaksanakan dengan Kode block (block code), 
dengan cara memberikan suatu blok nomor untuk setiap kelompok. 
Jadi di sini, kode diberikan pada setiap kelompok yang dimulai 
dengan angka-angka tertentu yang diakhiri dengan angka-angka 
tertentu juga merupakan suatu blok nomor kode 
4). Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

Manajer memiliki wewenang sehingga dapat mengendalikan 
sesuatu yang berada  di bawah  kewenangannya.  Oleh  sebab  
itu,  ada  atau  tidaknya  wewenang manajer dapat mempengaruhi 
secara signifikan terhadap suatu biaya. Biaya dapat 
dikelompokkan menjadi dua golongan: (1) biaya terkendali dan (2) 
biaya tidak terkendali oleh manajer tersebut. 

Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi secara 
signifikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam 
jangka waktu tertentu. Suatu biaya tidak akan dapat dipengaruhi 
secara penuh oleh seorang manajer. Biaya terkendali hanya dapat 
dipengaruhi secara signifikan dengan wewenang yang dimiliki oleh 
manajer tertentu. Sedangkan biaya tidak terkendali merupakan biaya 
yang tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh seorang 
manajer pusat pertanggungjawaban tertentu dalam jangka waktu 
tertentu. 

Pemisahan antara biaya-biaya yang terkendali dengan yang 
tidak terkendali sangat penting untuk menetapkan pusat 
pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas realisasi dan 
penyimpangan dari suatu anggaran. Manajemen dapat mengetahui di 
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mana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas 
realisasi dan penyimpangan pada anggaran biayaProses. 

PT. XYZ telah melakukan pemisahaan biaya terkendali dan 
tidak terkendali dengan cukup memadai. Ini dapat dilihat dari 
laporan pertanggungjawaban dimana dapat dilihat biaya dalam 
laporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini biaya yang tidak 
terkendali adalah biaya produksi yang meliputi biaya logistik 
dan biaya langsung. Biaya logistik diantaranya adalah honor 
supir, biaya rembersment  AMDK, biaya bahan baku, biaya stnk, 
kir dan asuransi, serta biaya forklif, sedangkan biaya langsung 
meliputi biaya upah buruh langsung (departemen produksi) serta 
biaya upah langsung AMDK.  

Yang mencakup biaya terkendali adalah biaya operasional 
usaha yang meliputi gaji karyawan, lembur karyawan, biaya ATK, 
telpon, hp dan internet, biaya fotocopy, pos dan materai, biaya 
konsumsi kantor, biaya transportasi & perjalanan dinas, biaya 
pemeliharaan aktiva, biaya pemeliharaan kendaraan operasional, 
parkir dan administrasi bank, biaya lain-lain & entertainment 
dan biaya training. 
5). Laporan Pertanggungjawaban 

Salah satu unsur penting dalam akuntansi pertanggungjawaban 
adalah laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang 
bertanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban berisi informasi 
yang berguna bagi pengambilan keputusan manajer. 

Setiap bagian di PT. XYZ selalu melakukan koordinasi dengan 
pihak manajemen setiap harinya dengan melaporkan progres repot 
pengerjaan di bagiannya. Setiap minggu selalu diadakan teknikal 
meeting yang membahas mengenai anggaran dan realisasi keuangan 
dan fisik di lapangan. Dengan adanya rapat ini manajer beserta 
kepala bagian nya selalu mengevaluaSi dan mengkoreksi apa-apa 
yang menjadi permasalahan di lapangan saat ini. 

Laporan pertanggungjwaban biaya yang disajikan berisi biaya 
yang dianggarkan dengan realisai yang terjadi. Laporan ini 
dibuat per bulannya sehingga bisa dipantau progres keuangan dari 
produk yang dihasilkan. Berikut ini adalah laporan anggaran dan 
realisasi biaya operasional dan produksi serta laba yang 
diinginkan. 
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NO URAIAN REALISASI REALISASI
2010 SMTR I 2011 SMTR II 2011 SMTR I 2011 SMTR II 2011 6:04 7:05 7:03

1 2 3 4 5 6 7 2011 8 9 10
USAHA
A
240ML 48,668,698,678    59,209,894,668     56,134,542,567 49,209,894,668      57,413,487,567 106,623,382,235    83 102 219
600ML 30,417,936,674    32,653,441,845     38,777,113,388 20,415,436,245      38,542,612,688 58,958,048,934     63 99 194
1500ML 32,851,371,608    10,534,727,937     14,319,143,000 7,077,938,937       14,320,608,000 21,398,546,937     67 100 65
GALLON 6,083,587,335     1,097,083,841      1,367,105,073 829,282,941         1,278,049,028 2,107,331,969      76 93 35
JUMLAH 121,671,746,696   103,495,148,291    110,597,904,028 77,532,552,791 111,554,757,283 189,087,310,074    
B
240ML 34,842,363,827    20,380,655,288     21,162,299,738 20,380,655,288      21,619,000,538 41,999,655,826     100 102 121
600ML 23,891,906,624    3,788,154,206      3,813,076,273 3,788,154,206       3,813,076,273 7,601,230,479      100 100 32
1500ML 20,905,418,296    2,472,199,395      2,483,231,932 2,426,519,595       2,483,231,932 4,909,751,528      98 100 23
GALLON 19,909,922,187    1,112,210,400      1,169,715,600 1,033,309,900       1,169,715,600 2,203,025,500      93 100 11
JUMLAH 99,549,610,933    27,753,219,289     28,628,323,543 27,628,638,989 29,085,024,343 56,713,663,332 100 102 57
TOTAL PENDAPATAN 221,221,357,629   131,248,367,580    139,226,227,571    105,161,191,780     140,639,781,626   245,800,973,406    80 101 111
1. Biaya Operasional Usaha
Gaji Karyawan (termasuk jamsostek+THR )3,745,787,000     1,831,680,000 2,193,408,000 1,740,096,000       2,105,671,680     3,845,767,680      95 96 103
Lembur Karyawan 65,789,000        36,633,600 38,707,200 38,465,280          37,933,056        76,398,336         105 98 116
By. ATK 112,345,700       57,000,000 57,000,000 50,730,000          51,300,000        102,030,000        89 90 91
By. Tilpon, HP dan Internet 145,750,000       72,000,000 72,000,000 70,560,000          64,800,000        135,360,000        98 90 93
By. Fotocopy, Pos & Materai 20,100,000        10,800,000 10,800,000 9,720,000           9,720,000         19,440,000         90 90 97
By. Konsumsi Kantor 4,768,900         2,700,000 2,700,000 2,835,000           2,430,000         5,265,000          105 90 110
By. Transportasi & Perjalanan dinas123,678,500       75,000,000 75,000,000 71,250,000          72,750,000        144,000,000        95 97 116
By. Pemeliharaan Aktiva 18,000,000        9,000,000 9,000,000 9,000,000           9,000,000         18,000,000         100 100 100
By. Pemeliharaan Kendaraan Operasional168,000,000       84,000,000 84,000,000 84,000,000          75,600,000        159,600,000        100 90 95
Parkir+Administrasi Bank 30,000,000        18,000,000 18,000,000 18,000,000          16,200,000        34,200,000         100 90 114
Biaya Lain-Lain & Entertainment 247,890,000       150,000,000 150,000,000 150,000,000         135,000,000       285,000,000        100 90 115
Biaya Training 124,800,000       60,000,000 60,000,000 55,800,000          54,000,000        109,800,000        93 90 88
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL 4,806,909,100     2,406,813,600 2,770,615,200 2,300,456,280 2,634,404,736 4,934,861,016 96 95 103
2.BIAYA OVERHEAD PRODUKSI
1. Biaya logistik (Departemen logistik) :
Honor sopir + kenek 610,750,890       297,531,087 341,047,539 264,802,667         334,226,588       599,029,255        89 98 98
Biaya Rembersment  AMDK 2,124,500,875     1,036,024,674 1,050,120,248 984,223,441         1,029,117,843     2,013,341,284      95 98 95
Biaya Rembersment  Bahan Baku 256,890,000       141,276,092 143,198,216 134,212,287         140,334,251       274,546,539        95 98 107
Biaya STNK, KIR dan Assuransi 159,780,540       57,264,250 57,264,250 54,401,038          56,118,965        110,520,003        95 98 69
Bensin Forklift 125,000,600       72,000,000 72,000,000 68,400,000          70,560,000        138,960,000        95 98 111
By. Pemeliharaan Kendaraan 380,500,900       203,409,806 203,409,806 193,239,316         199,341,610       392,580,926        95 98 103
JUMLAH 3,657,423,805 1,807,505,909 1,867,040,058 1,699,278,749 1,829,699,257 3,136,397,080      94 98 86
2. Biaya langsung (Departemen Produksi) :
Upah Buruh Langsung AMDK 2,123,789,000     1,400,784,000 1,446,984,000 1,400,784,000 1,458,709,500 2,859,493,500 100 101 135
Upah Buruh Langsung Packaging 436,051,946       221,329,578 220,332,912 220,123,600 220,332,912 440,456,512 99 100 101
Upah Buruh Tdk Langsung (utility, kebersihan, WT, admin dan gudang)1,724,816,115     842,138,000 869,913,000 842,138,000 900,100,500 1,742,238,500 100 103 101
By. Pemel. Mesin & Alat 177,784,200       90,000,000 90,000,000 89,580,000 90,000,000 179,580,000 100 100 101
By. Pemel. Pabrik & manintance program GMP dan 5 R & pest control83,160,000        42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000 84,000,000 100 100 101
By. Bahan Pendukung Produksi termasuk filter, prlt kerja1,245,070,077     628,823,271 628,823,271 628,823,271 628,823,271 1,257,646,543 100 100 101
Biaya Listrik+Solar Genset 5,426,979,001     2,675,890,450 2,752,626,861 2,695,809,000 2,785,987,971 5,481,796,971 101 101 101
By  pajak air 198,326,700       98,540,000 101,790,000 98,540,000 101,790,000 200,330,000 100 100 101
JUMLAH 11,415,977,040 5,999,505,299 6,152,470,043 6,017,797,871 6,227,744,154 12,245,542,025 100 101 107
TOTAL BOP 15,073,400,845 7,807,011,208 8,019,510,102 7,717,076,620 8,057,443,411 15,381,939,105 99 100 102
TOTAL BIAYA USAHA 19,880,309,945    10,213,824,808     10,790,125,302     10,017,532,900      10,691,848,147    20,316,800,121     
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 241,101,667,574   141,462,192,389    150,016,352,873    115,178,724,680     151,331,629,773   266,117,773,528    81 101 110

Tabel 4.2
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA

ANGGARAN REALISASI PERSENTASI %
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa : 
1. Dari laporan pertanggungjawaban anggaran dan realisasi biaya 

dan laba diatas perusahaan telah memisahkan antara biaya yang 
terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang merupakan biaya 
terkendali adalah biaya operasional usaha  sedangkan biaya 
yang tidak terkendali terdapat dibagian produksi yaitu biaya 
operhead produksi yang meliputi biaya logistik dan biaya 
langsung  

2. Realisasi penghasilan usaha pada smtr I/2011 sebesar Rp 
105.161.191.780 atau 80 % dari anggaran sejumlah 
Rp131.248.367.580.Sampai smtr 2/2011 tercapai sebesar Rp 
140.636.781.626  atau 101% dari anggaran sebesar Rp 
139.226.227.571 apabila dibandingkan dengan tahun 2010 
tercapai 111% 

3. Realisasi biaya operasional pada smtr I/2011 sebesar 
Rp2.300456.280  atau 96% dari anggaran sejumlah Rp 
2.406.813.600. Sampai dengan semester II/2011 tercapai 
sebesar Rp 2.634.404.736 atau 95% dari anggaran sebesar   Rp 
2.770,615.200  apabila dibandingkan dengan tahun 2010 
tercapai 103%. 

4. Realisasi biaya overhead pabrik pada smtr I/2011 sebesar 
Rp7.717.076.620 atau 99% dari anggaran Rp7.807.011.208 . 
Sedangkan untuk semester II/2011 realisasi BOP sebesar 
Rp8.057.443.411 atau 100% dari anggaran Rp 8.019.510.102 
apabila dibandingakan dengan tahun 2010 yang realiasasinya 
sebesar Rp 15.073.400.845 atau 102% 

5. Realisasi laba usaha pada semester I/2011 sebesar Rp 
115.178.724.680 atau 81 % dari anggaran sejumlah Rp 
141.462.192.389 Sampai dengan semester II/2011 tercapai 
sebesar Rp 151.331.629.773 atau 101% dari anggaran sebesar Rp 
150.016.352.873 apabila dibandingkan dengan tahun 2010 
tercapai 110%. 
Berdasarkan laporan yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

laporan pertanggungjawaban di PT. XYZ  telah cukup memadai. Pada 
kenyataannya  kemungkinan biaya yang sesungguhnya terjadi tidak 
sama dengan biaya yang dianggarkan karena adanya situasi dan 
kondisi yang berubah-ubah dan terdapat beberapa kemungkinan yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti kenaikan harga BBM 
dan pencapaian produksi yang masih bersaing dengan produk 
lainnya. 
II. Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Adapun karakterisitik yang harus dipenuhi dalam akuntansi 
pertanggung jawaban di PT. XYZ yaitu : 
1) Identifikasi Pusat Pertanggungjawaban 

Suatu pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk membantu 
pencapaian tujuan suatu organisasi sebagai suatu keseluruhan. 
Dalam prakteknya, suatu  pusat pertanggungjawaban diberi 
tanggung jawab berdasarkan spesialisasi dan  bidang yang 
ditempatinya. Struktur organisasi PT. XYZ  telah membagi bagian 
kerja atas pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya, 
pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. Dalam 
penelitian ini pembahasan hanya dipusatkan terhadap pusat laba 



15 

yang didukung pusat-pusat biaya yang ada di PT. XYZ. Adapun 
identifikasi pusat tersebut adalah berikut : 
a. Bagian administrasi sebagai pusat biaya administrasi yang 

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan, 
pengkoordinasian,pengawasan dan pembuatan laporan bidang 
anggaran, perbendaharaan, akuntansi, administrasi personalia, 
administrasi dan layanan umum kerumahtanggaan kantor serta 
pengamanan dan pengelolaan aset umum perusahaan. Dalam hal 
yang bertanggungjawab penuh ke atasan adalah manajer 
keuangan. Bagian administrasi merupakan pusat laba 
(pendapatan – biaya) dimana pusat realisasi berada di bagian 
produksi dan penjualan 

b. Bagian Produksi sebagai pusat biaya produksi dan pusat 
penentuan harga pokok produksi yang bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan kegiatan produksi. Yang bertanggungjawab 
penuh adalah manajer pabrik. 

c. Bagian penjualan sebagai pusat biaya pendapatan. Fungsi 
penjualan/pemasaran tidak hanya bertugas menjual hasil 
produksi saja, bagian ini juga harus memperluas pangsa pasar, 
menjalin hubungan baik ke konsumen. Bagian 
penjualan/pemasaran merupakan pusat pendapatan (revenue 
center) yang mendukung terealisasinya pusat laba. Dalam hal 
ini yang bertanggungjawab penuh adalah manajer 
sales/marketing 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa struktur organisasi 

perusahaan telah memenuhi salah satu karakteristik akuntansi 
pertanggungjawaban yaitu adanya identifikasi pusat-pusat 
pertanggungjawaban. 
2) Standar Pengukuran Kinerja 

Standar pengukuran kinerja menejer pada perusahaan 
didasarkan kepada ketepatan dalam pencapaian biaya standar. 
Dalam hal tersebut perusahaan telah menetapkan biaya standar 
berdasarkan analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung 
rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk, menghitung rata-
rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang 
paling baik dan yang paling buruk serta menghitung rata-rata 
pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling 
baik. 

Demikian juga dengan penetapan harga yang dipakai sebagai 
harga standar dapat berupa  harga yang diperkirakan akan berlaku 
di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 tahun, 
harga yang berlaku pada saat penyusunan standar,harga yang 
diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. 
3) Pengukuran Kinerja Manajer 

PT. XYZ terdapat laporan pertanggungjawaban dari setiap 
bagian yang  berupa laporan anggaran dan realisasi anggaran yang 
dapat  dijadikan dasar yang memadai untuk mengukur kinerja 
manajer dan sebagai dasar untuk mengetahui kinerja dari setiap 
bagian. Dengan adanya jenis laporan tersebut, maka perusahaan 
dengan mudah dapat mengukur kinerja manajer dan apabila terdapat 
perbedaah atau selisih anggaran dan realisasi yang signifikan 
yang berpeluang terjadinya penyelewengan atau  tindak 
kecurangan yang bisa dilakukan setiap kepala bagian atau manejer 
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 maka perusahaan akan mudah untuk mengetahuinya. Laporan 
ini berisi  mengenai pendapatan dan biaya-biaya yang 
dianggarkan serta realisasi dari  pendapatan dan biaya 
tersebut. 
4) Manajer secara Individual Diberikan Penghargaan atau Hukuman 

Dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan anggaran 
biaya yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban, maka akan 
diperoleh selisih atas biaya tersebut. Apabila terdapat selisih 
yang menguntungkan, maka manajer tersebut akan mendapat 
penghargaan atas prestasinya. Sedangkan jika terdapat 
penyimpangan yang tidak menguntungkan, maka manajer tersebut 
akan dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.Jika manajer 
tersebut tidak dapat memberika pertanggungjawaban, maka 
perusahaan akan memberikan hukuman.  

Pemberian penghargaan dan hukuman ini disesuaikan dengan 
Perjanjian atau kontrak kerja yang telah ditetapkan oleh PT.XYZ. 
Sebagai contoh, bonus 50% gaji diberikan kepada para karyawan 
atas pencapaian kinerja kantor cabang yang dinilai baik. 
Sedangkan manajer akan diberikan kenaikan pangkat atas 
kinerjanya yang dinilai memuaskan. 
III. Kelayakan Pengendalian Biaya 

Adapun yang menjadi kelayakan dalam pengendalian biaya di 
PT. XYZ adalah : 
1) Adanya pencatatan dan otorisasi untuk pengeluaran biaya 

PT XYZ  telah melaksanakan pencatatan dan otorisasi untuk 
pengeluaran biaya yang memadai, ini terlihat dari : 
- Secara berkesinambungan mengadakan pemantauan atas sistem dan 

prosedur administrasi keuangan, meneliti dan menganalisa 
laporan keuangan, mengawasi dan mencatat biaya yang terjadi. 

- Melakukan pengawasan dan verifikasi serta pemeriksaan formal 
laporan keuangan atas biaya dari kegiatan usaha perusahaan. 

- Melakukan verifikasi atas semua bukti-bukti keabsahan 
pengeluaran sebelumn dilakukan pembayaran. 

2) Adanya analisis untuk penyimpangan yang terjadi. 
Perusahaan menyusun anggaran dalam rangka pengendalian 

biaya. Biaya yang sesungguhnya dianalisis dengan cara 
membandingkan realisasi dengan anggaran sehingga dapat diketahui 
penyimpangan yang terjadi. Apabila terdapat penyimpangan yang 
tidak menguntungkan, maka perusahaan dapat segera menelusuri 
penyebabnya dan mengambil tindakan koreksi. PT XYZ telah 
melakukan perhitungan-perhitungan analisis laporan keuangan, 
baik untuk intern maupun kepentingan ekstern, anak perusahaan, 
usaha penunjang, usaha sampingan dan usaha-usaha lainnya. Hasil 
dari analisis tersebut dicantumkan dalam memori penjelasan 
laporan realisasi anggaran. Akan tetapi, perusahaan tidak 
melakukan penelusuran mendalam sehingga sulit untuk mengambil 
tindakan koreksi. Dengan adanya penyimpangan yang tidak 
menguntungkan, sebaiknya dibuat rekomendasi guna menanggapi 
penyimpangan materiil. Namun, sejauh ini perusahaan belum 
melakukannya. 
 
 
 



17 

3) Adanya rekomendasi menanggapi penyimpangan materiil. 
Dengan adanya penyimpangan yang tidak menguntungkan, sebaiknya 
dibuat rekomendasi guna menanggapi penyimpangan materiil. Namun, 
sejauh ini perusahaan belum melakukannya. 
IV. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Melalui Anggaran 
Sebagai  Alat Pengendalian Biaya 

Akuntansi pertanggungjawaban mendorong manajer untuk 
mencapai tujuan pengendalian.Dengan membandingkan antara teori-
teori yang telah ada dengan data-data yang didapat dari studi 
kasus maka dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pada PT. XYZ  sudah memadai. Suatu penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan memadai jika telah 
memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. 
Dalam pembahasan ini dapat dilihat bahwa perusahaan sudah 
melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.  

Dengan adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak 
terkendali, maka perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya 
dengan baik. Anggaran yang telah ditetapkan perusahaan dapat 
digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Selain itu, laporan 
pertanggungjawaban juga sudah mencerminkan besarnya biaya yang 
menjadi tanggung jawab manajer. Manajer hanya dimintai 
pertanggungjawaban atas biaya-biaya yang dapat dikendalikannya 
saja. Sedangkan pengendalian biaya dapat dikatakan baik jika 
telah memenuhi kelayakan pengendalian biaya secara memadai dan 
efisien.  

Dalam hal ini PT. XYZ sudah dapat melakukan pengendalian 
biaya dengan baik karena telah mengadakan  pemisahan biaya 
terkendali dan biaya tidak terkendali sehingga mudah dilakukan 
analisis yang mendalam apabila terjadi penyimpangan biaya. Dalam 
penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi 
pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat 
diketahui efisiensi dari pengendalian biaya yang telah dilakukan 
perusahaan. 

Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggaran 
yang telah ditetapkan sebelumnya dimana hasil analisis tersebut 
disajikan berupa persentase perbandingan. Dari analisis laporan 
realisasi anggaran persemester perusahaan dapat dilihat bahwa 
pengendalian biaya pada PT.XYZ  sudah efisien. 
V. Hasil Interprestasi Data 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif. analisis deskriptif 
kualitatif merupakan metode yang menggunakan data yang diperoleh 
dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis berdasarkan metode-
metode yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang menunjang pengendalian biaya dengan adanya 
penerapan akuntansi pertanggungjawaban.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
penulis, akuntansi pertanggungjawaban pada PT. XYZ telah memadai 
untuk digunakan sebagai alat bantu manajemen dalam mengendalikan 
pusat laba dengan biaya sebagai alat pengendalinya. 
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Tabel 4.3  
Hasil Interprestasi Data 

 
Indikator Kreteria Hasil observasi Kesesuaian 

Syarat – syaraat pertanggungjawaban 
1.Struktur 
organisasi 

Struktur merupakan pengatueran 
garis tanggungjawab dalam satu 
oganiasi yang disusun untuk 
mencapai tujuan bersama orang – 
orang berada pada jajaran garis 
tersebut. Susunan organisasi dan 
tata kerja organisasi telah 
diatur sesuai dengan keputusan 
direksi. 

- Perusahaan telah 
memiliki 
struktur 
organisasi yang 
secara jelas 
menetapkan 
wewenang dan 
tanggungjawab. 

- Bentuk struktur 
orgasnisasi 
fungsional 

Sesuai  

2. Anggaran Anggaran harus disusun sesuia 
dengan tingkat manajemen dalam 
organisasi yang memiliki 
pembagian wewenang organisasi 
yang memiliki pembagian wewenang 
dan tanggungjawab yang 
jelas.Perusahaan dapat menepatkan 
pihak yang bertanggungjawab jika 
terjadi penyimpangan anggaran 

Penyusunan anggaran 
telah disusun oleh 
tiap bagian, 
kemudian di rapatkan 
bersama, ditelaah 
lagi dan 
ditetapkannya 
anggaran untuk satu 
tahun ke depan. 

Sesuai 

3.Pemisahan  
Biaya 

Pemisahan antara biaya biaya yang 
terkendali dengan yang tidak 
terkendali sangat penting untuk 
menepatkan pusat 
pertanggungjawaban atas realisasi 
dan penyimpangan dari suatu 
anggaran. Biaya terkendali yang 
dimaksud adalah biaya yang dapat 
dipengaruhi secara signifikan 
oleh manajer pusat 
pertanggungjawaban tertentu dalam 
jangka waktu tertentu  
 

Sudah ada pemisahan 
antara biaya 
terkendali dan biaya 
tidak terkendali 
yang dilakukan pada 
anggaran                  
PT. XYZ 

Sesuai 

4.Kode 
Rekening 

Rekening harta, utang , 
pendapatan dan biaya – biaya yang 
dicatat untuk setiap tingkatan 
manajemen, kemudian digolongakan 
dan diberi kode sesuai dengan 
tingakat manejemen yang terdapat 
dalam sturuktur organisasi . 

Perusahaan telah 
melakukan 
pengklasifikasian 
kode rekening dengan 
kode block (block 
code) 

Sesuai  

5.Laporan 
pertanggungjaw
aban  

Laporan pertanggungjawaban berisi 
mengenai pendapatan dan biaya  
biaya yang dianggarankan 
pendapatan serta biaya yang 
sebenarnya dan selisihnya. 
Pertanggungjawaban  dilakukan 
oleh setiap kepala sub bidang  
yang nantinya akan melaporkan 
anggaran dan realisasinya kepada 
wakil direksi/manejer per 
semester 

Sudah ada sistem 
pelaporan atas 
laporan 
peranggungjawaban  

Sesuai  

Karekteristik akuntansi pertanggungjawaban 
1.Pusat 
pertanggungja
waban 

Akuntansi pertanggungjawaban 
mengidentifikasikan  pusat  laba 
di bagian keuangan    
 

Perusahaan  telah 
mengidentifikasi 
pusat 
pertanggungjawaban 
dimana pusat laba 
terletak pada bagian 
keuangan yang 
berfokus pada bagian 
penjualan  dan 
produksi. 

Sesuai 

2.Standar   
Kinerja 

Terdapat  standar biaya yang 
ditetapkan sebagai tolak ukur 
kinerja manajer  

Perusahaan  telah 
menetapkan standar 
biaya berdasarkan 
analisis catatan 
masa lalu. Standar 

Sesuai  
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ini lah yg menjadi 
alat ukur kinerja 
manajer pusat 
pertanggungjawaban.  

3.Pengukuran  
Kinerja 

Kinerja manajer dalam  perusahaan 
diukur dengan membandingkan 
anggaran dan realisasinya.Apabila 
realisasi biaya tidak melebihi 
anggaran,maka kinerja manejer 
dinilai baik begitu pula 
sebaiknya 

Dengan adanya 
laporan realisasi 
anggaran 
makaperusahaan dapat 
mengukur kinerja 
manajer dengan 
membandingkan antara 
anggaran realisasi 

Sesuai  

4.Penghargaan 
atau hukuman  

Manajer secara individual diberi 
penghargaan atau hukuman 
berdasarkan pencapaian 
kinerjanya. Ketentuan pemberian 
penghargaan dan hukuman tercantum 
dalam perjanjian/ kontrak kerja  

Ketentuan pemberian 
penghargaan dan 
hukuman tercantum 
dalam perjanjian 
atau kontrak kerja.   

Sesuai  

Sumber : hasil analisis 
 
Kesimpulan dan Saran  
Kesimpulan   
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT.XYZ Batam 
mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat laba 
melalui anggaran sebagai alat pengendalian biaya, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
a. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan sudah 

memadai. Hal ini didukung oleh terpenuhinya indikator syarat 
dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban.  

b. Pelaksanaan pengendalian biaya pada PT. XYZ sudah memadai, 
hal ini dapat dilihat dari adanya pencatatan dan otorisasi 
untuk pengeluaran biaya yang memadai dan adanya perhitungan 
analisis laporan keuangan,  perusahaan telah melakukan 
penjabaran biaya pada lapora keuangan sehingga mudah 
melakukan penelusuran mendalam guna mengkoreksi biaya 
tersebut. 

Saran 
Akuntansi pertanggungjawaban pada PT. XYZ Batam pada 

dasarmya sudah diterapkan dan telah dilaksanakan dengan baik. 
Begitu juga dalam pelaksanaan pengendalian biaya, perusahaan 
belum melakukan pengendalian dengan cukup baik. Masih ditemukan 
beberapa kelemahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, penulis 
mencoba memberikan saran berdasarkan teori yang telah dipelajari 
selama perkuliahan mengenai penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban yang berperan sebagai alat pengendalian 
biaya. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
perusahaan, yaitu: 

1. Manajer sebaiknya melakukan analisis dan koreksi terhadap 
penyimpangan yang tidak menguntungkan kemudian mengajukan 
rekomendasi menanggapi penyimpangan materiil yang terjadi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menilai 
tingkat kesehatan kantor dengan memasukkan aspek keuangan, 
aspek operasional, dan aspek dinamis sesuai dengan 
ketentuan.Aspek-aspek tersebut berisi indikator-indikator 
yang merupakan unsur kegiatan yang dianggap paling dominan 
dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan 
visi dan misi perusahaan. 
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