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ABSTRAK 

PT. Karwikarya Wisman Graha merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang garment (Konveksi) Yang memproduksi pakaian 

jadi khususnya kemeja. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 

1990. Olek karena sudah lama berdiri dan berkembangnya 

perusahaan ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

melakukan riset menggenai penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban di perusahaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka, wawancara dan 

observasi pada manajer perusahaan untuk memperoleh data. 

Metode analisis dari penelitian ini dengan cara menanyakan 

apakah ada akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan tersebut 

kemudian apakah syarat-syatar dan karakteristik akuntansi 

pertanggungjawabannya sudah di terapkan secara baik. 

Dari hasil penelitian pada PT. Karwikarya Wisman Graha. 

Perusahaan tersebut belum menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban dengan cukup baik. Hal ini dapat diketahui 

dengan adanya syarat-syarat dan karakteristik yang belum 

dipenuhi. 

 

Kata  kunci : akuntansi pertanggungjawaban, syarat-syatar dan 

karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. 

 

PENDAHULUAN 

Akuntansi Pertanggungjawaban banyak dipakai oleh 

perusahaan dan badan usaha lainnya karena memungkinkan 

perusahaan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian 

mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas 

tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan 

secara efisien.  

Akuntansi pertanggungjawaban sebenarnya timbul sebagai 

akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana 

mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis. 

Akuntansi pertanggungjawaban yang baik, dalam penerapannya 
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harus menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena 

dari wewenang ini akan menimbulkan adanya tanggungjawab. 

Dengan wewenang dan tanggungjawab tersebut akan memudahkan 

pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi.  

Manajemen memiliki beberapa fungsi yang terdiri dari, 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. 

Perencanaan merupakan suatu tahap yang dilakukan oleh 

manajemen berupa penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini 

bertujuan untuk menentukan peran setiap manajer dalam 

melaksanakan program atau bagian program. 

Salah satu bagian dari akuntansi manajemen adalah 

akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan suatu sistem akuntansi yang ditujukan mengukur 

prestasi kerja tiap bagian yang berfokus pada pengendalian 

biaya. Pengelompokan dan pelaporan biaya dilakukan tiap 

tingkatan manajemen yang hanya dibebani dengan biaya yang 

berada dibawah tanggungjawabnya. Menurut sistem ini, tiap 

bagian yang ada dalam bagian organisasi dibagi menjadi pusat 

pertanggungjawaban.  

Dengan ditetapkan Akuntansi pertanggungjawaban maka dapat 

diketahui siapa saja orang atau kelompok orang yang 

bertanggungjawab atas kinerja yang berhubungan dengan wewenang 

yang dimiliki tiap-tiap manajer. Untuk evaluasi keuangan, 

pusat pertanggungjawaban diklasifikasikan menjadi empat 

bagian, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan 

pusat investasi. 

Dari penjelasan di atas Penulis mengangkat penelitian di 

PT. Karwikarya Wisman Graha untuk mengetahui apakah Sudah 

dapat untuk di terapkannya Akuntansi Pertanggungjawaban di 

Perusahaan tersebut yang bergerak di dibidang garment 

(KONVEKSI) yang memproduksi pakaian jadi Khususnya kemeja. 

Berdasarkan Urayan tersebut diatas maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Penarapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban pada PT. Karwikarya  Wisman Graha  

Tanjungpinang Kepulauan Riau ” 

Adapun rumusan Masalaha dalam Penelitian ini adalah 

Apakahsyarat 

syarat untak dapat diterapkan akuntansi pertanggungjawaban di 

PT. 

Karwikarya Wisman Graham sudah terpenuhi? Dan Apakah 

karakteristik Akuntansi pertanggungjawaban di PT. Karwikarya 

Wisman Graha sudah terpenuhi?. Dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah syarat-syarat akuntansi dan karakteristik 

pertanggungjawaban di PT. Karwikarya Wisman Graha sudah 

terpenuhi. 

 Sistematika penulisan dalam peneliitian ini terdiri dari 

5 bab yaitu Bab I : pendahuluan, Bab II : Tinjauan Pustaka, 



3 
 

Bab III : Metode Penelitian, Bab iv : Pembahasan dan Bab v: 

Penutup. 

 

Tinjauan Teori 

 

Menurut Hanse dan Mowen (2000; 63) dalam buku Akuntansi 

Manajemen Akuntansi Pertanggungjawaban (responsibility 

accounting) adalah sistem yang mengukur berbagai hasil 

yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut 

informasi yang dibutuhkan para manajer untuk 

mengoperasikan pusat  pertanggungjawaan mereka. 

Penggertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Ikhsan 

dan Ishak (2008;139) definisi akuntansi 

pertanggungjawaban adalah  jawaban akuntansi manajemen 

terhadap pengetahuan umum  bahwa masalah-masalah bisnis 

dapat  dikendalikan seefektif mungkin dengan 

menggendalikan orang - orang  yang bertanggungjawab  

untuk menjalankan operasi tersebut. 

Pada umunnya teknik Akuntansi Pertanggungjawaban diterapkan 

pada perusahaan yang mempunyai kegiatan yang sangat luas dan 

kompleks, sehingga pada masing – masing bahan dari organisasi 

tersebut perlu dibentuk beberapa pusat pertanggungjawaban dan 

manajer yang memiliki tugas masing-masing  bertanggung jawab 

atas kegiatan yang dilakukan oleh bagianya. Jadi, pusat 

pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi 

yang di pimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab 

atasnya. 

Dari pengertian di atas, syarat-syarat akuntansi 

pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2007) untuk dapat 

diterapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban ada lima syarat 

:  

1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang 

dan   tanggungjawab     tiap tingkatan manajemen. 

2.  Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen. 

3. Penggolongan biaya sesuai dan dapat di kendalikan 

(controllability) biaya oleh manajemen tertentu dalam 

operasi. 

4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang di kaitkan 
dengan kewenagan pengendalian pusat pertanggungjawaban. 

5. Sistem perlaporan biaya kepada manejer yang bertanggungjawab 
(responsibility reporting). 

Menurut robbins dan judge (2008;214) struktur Organisasi 

(organization struktur) menentukan bagaimana pekerjaan 

dibagi, dikelompokan, dan dikoordinasi secara formal, ada 

enem elemen kunci yang perlu diperhatikan oleh manajer, 

keenem element tersebut adalah spesialisasi kerja, 
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departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, 

setralisasi dan desentralisasi, serta formalitas. 

Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggung 

jawab dalam satu  entitas yang disusun untuk mencapai tujuan 

bersama orang-orang yang berada pada jajaran garis tersebut. 

Struktur organisasi dalam akuntansi pertanggungjawaban 

menunjukkan bahwa tiap-tiap pimpinan jelas atas segala 

kegiatan yang berada di bawah pengendaliannya. Tanggung jawab 

timbul karena diberikan wewenang mengalir dari atas ke bawah. 

Dalam hubungannya dengan tingkat pertanggungjawaban atau 

pemberian wewenang. 

Menurut  freeman 2003 dalam  Nordiawan (2008), Anggaran 

adalah sebuah proses yang di lakukan oleh organisasi 

sektor publik untuk megalokasikan sumber daya yang di 

milikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas 

(The Process of Allocating Resources to Unlimited 

Demands). 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan 

atau sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk 

mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Dampak keuangan yang 

diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja 

tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses 

penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun dan kemudian 

dilaksanakan, akuntansi biaya berfungsi untuk memberikan umpan 

balik kepada manajemen mengenai konsumsi sumber daya dalam 

pelaksanaan rencana kegiatan. 

Tanggung jawab yang diminta tiap departemen terhadap 

manajer pusat pertanggungjawaban adalah tanggung jawab atas 

biaya yang dapat mereka kendalikan 

secara langsung. Dengan demikian, manajer tiap pusat 

pertanggungjawaban tersebut dapat mengidentifikasi pendapatan 

dan biaya yang berada di bawah pengawasannya (controllable) 

dan yang tidak berada di bawah pengawasannya (uncontrollable).  

Hanya biaya dan pendapatan yang terkendali saja yang 

menjadi tanggung jawab tiap manajer pusat 

pertanggungjawaban (Putri,2005). 

Definisi biaya terkendali menurut Daljono dalam 

Athena(2010: 37 ) adalah :“Biaya di mana manajer dapat 

mempengaruhi ada tidaknya dan besar kecilnya biaya 

tersebut. Apabila seorang manajer tidak dapat 

mempengaruhi suatu biaya melalui kebijakannya, maka biaya 

tersebut merupakan biaya tak terkendali bagi manajer 

tersebut.” 

Semua biaya atau semua kegiatan yang menimbulkan biaya harus 

mendapat otorisasi dari orang-orang yang bertanggung jawab 

pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu, semua biaya dapat 

dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu. Jika suatu biaya 
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tidak dapat dikendalikan pada tingkat manajemen tertentu, maka 

biaya tersebut harus dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen 

yang lebih tinggi. Berdasarkan konsep pengendalian biaya, 

setiap pos biaya pada suatu departemen atas unit organisasi 

harus diklasifikasikan dan ditentukan secara jelas sebagai 

biaya terkendali dan biaya tak terkendali pada setiap pusat 

pertanggungjawaban tertentu. Penentuan secara tegas ini sangat 

penting terutama dalam pengendalian biaya untuk laporan 

pelaksanaan, yang di dalamnya membandingkan antara realisasi 

dengan yang dianggarkan. 

Mulyadi dalam Athena (2010;39) juga mengemukakan bahwa 

biaya tidak terkendalikan dapat diubah menjadi biaya 

terkendalikan melalui dua cara yang saling berkaitan: 

1.  Mengubah dasar pembebanan dari alokasi ke pembebanan 

langsung. Biaya yang dialokasikan kepada suatu pusat 

pertanggungjawaban dengan dasar yang sembarang tidak dapat 

dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pusat. 

2.  Pertanggungjawaban yang bersangkutan, sehingga biaya 

tersebut merupakan biaya tidak terkendalikan bagi manajer 

tersebut. Untuk mengubah menjadi biayaterkendalikan, biaya 

tersebut harus dibebankan sedemikian rupa kepada pusat 

pertanggungjawaban tertentu, sehingga biaya tersebut dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

3. Mengubah letak tanggung jawab pengambilan keputusan. 

Pengubahan biaya     tidak terkendalikan menjadi biaya 

terkendalikan dapat pula dilakukan dengan cara    

mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan dari 

manajemen puncak kepada manajer pusat pertanggungjawaban 

yang bersangkutan. Dengan demikian, manajer pusat 

pertanggungjawaban yang sebelumnya tidak mempunyai wewenang 

untuk mempengaruhi biaya tertentu, dengan diterimanya 

wewenang dari manajemen puncak, akan dalam posisi dapat 

mempengaruhi biaya tersebut secara signifikan. Dalam sistem 

akuntansi pertanggungjawaban, semua biaya yang 

terkendalikan oleh manajer tingkat bawah, dipandang juga 

terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang 

membawahinya. 

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, biaya dan pendapatan 

dikumpulkan dan dilaporkan untuk setiap jenjang manajemen. 

Agar dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu bagan 

perkiraan yang diberi kode tertentu yang memuat perkiraan-

perkiraan yang ada di neraca maupun pada perhitungan laba-

rugi. Proses ini mengakibatkan setiap tingkatan manajemen atau 

setiap bagian dalam perusahaan yang merupakan pusat 

pertanggungjawaban akan dibebani dengan biaya yang terjadi di 

dalamnya.  
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Biaya tersebut harus dipisahkan menjadi biaya terkendali 

dan tidak terkendali berdasarkan kepentingannya di dalam 

laporan keuangan dan dalam persiapan pembuatan laporan 

(Putri, 2005). 

Untuk memudahkan di dalam proses pengolahan data, 

rekening-rekening perlu diberi kode karena dengan begitu 

data akan lebih mudah diidentifikasi. Dalam sistem 

akuntansi kode yang digunakan biasanya adalah angka, 

huruf, atau kombinasi keduanya (Ayuningtyas, 2006). 

Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap 

tingkat manajemen, maka biaya-biaya tersebut harus digolongkan 

dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat 

dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen 

merupakan pusat pertanggungjawaban dan akan dibebani dengan 

biaya- biaya yang terjadi di dalamnya yang dipisahkan antara 

biaya terkendali dan biaya yang tidak terkendali.  

 

Gambar. 1 

Contoh posisi kode rekening 

 

5     x     x     x      xxx 

        Kelompok rekening biaya 

        Pusat pertanggungjawaban direksi 

        Pusat pertanggungjawaban department 

        Pusat pertanggungjawaban bagian 

        Jenis biaya 

 Sumber mulyadi (dikutip oleh putri 2005) 

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan-laporan yang 

menerangkan hasil dari aplikasi konsep akuntansi 

pertanggungjawaban memegang peran penting dalam kegiatan 

penyusunan perencanaan dan pengawasan atas jalanya operasi 

perusahaan. Laporan pertanggungjawaban umumnya disusunkan 

berdasarkan pusat pertanggungjawaban untuk periode tertentu. 

secara umum, tujuan dari laporan pertanggungjawaban adalah 

untuk memberikan informasi kepada para pemimpin tentang hasil-

hasil pelaksanaan suatu pekerjaan yang brada dalam lingkup 

tanggungjawabnya dan memberikan motivasi kepada manajer untuk 

mengambil suatu tindakan dalam upaya meningkatkan hasil. 
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Laporan pertanggungjawaban Halim dan Supomo (2009;144) terdiri 

atas tiga macam laporan yaitu: 

1. Laporan pertanggungjawaban kepala bagian, menyajikan informasi    
menggenai   biaya terkendali. Laporan pertanggungjawaban 

tersebut ditujukan kepada manajer produksi. 

2. Laporan pertanggungjawaban Manajer produksi, mengumpulkan dan 
menyajikan informasi menggenai biaya terkendali dan biaya 

terkendali dari bagian-bagian yang menjadi tanggungjawabnya. 

3. Laporan pertanggungjawaban Direktur, mengumpulkan dan 

menyajikan informasi menggeai biaya terkendali kantor 

Direktur, dan biaya terkendali dari departemen-departemen yang 

menjadi tanggungjawab. 

Menurut Mulyadi (2007) yaitu :   Karateristik Akuntansi 

Pertanggungjawaban yaitu : 

1.  Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 

2.  Standar ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer 

yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban 

tertentu.. 

3.  Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi 

dengan   anggaran 

4.  Manajer secara individual diberi penghargaan atau 

hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

Menurut Mulyadi (2007) dalam bukunya Sistem Perencanaan dan 

Pengendalian Manajemen, manfaat informasi Akuntansi 

pertanggungjawaban yaitu : Penilaian kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban dan pemotivasi manajer. 

Pusat Pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang melakukan 

kegiatan mengolah input menjadi output yang 

dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan. Dalam hal ini 

organisasi merupakan kumpulan pusat pertanggungjawaban, yang 

terlihat pada setiap kotak pada struktur organisasi. 

Pusat Pertanggung jawaban merupakan struktur pengendalian 

manajemen, dan menunjukkan pendelegasian tanggung jawab pada 

unit organisasi sesuai dengan strateginya. Pada bab ini akan 

dibahas mengenai arti pusat pertanggungjawaban secara umum 

kemudian akan dibicarakan mengenai pengukuran kinerja manajer 

dengan menggunakan kriteria efisiensi dan efektifitas. Dan 

berikutnya akan dibicarakan dua jenis pusat pertanggung 

jawaban, yaitu pusat pendapatan dan pusat biaya. Pusat biaya 

dikelompokkan menjadi pusat biaya tehnik dan pusat biaya 

kebijakan. 

Untuk tujuan pengendalian terdapat 4 pusat 

pertanggungjawaban, yang diklasifikasikan sesuai dengan 

pengukuran input dan outputnya yaitu: Pusat pendapatan, pusat 
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Biaya, pusat Laba dan pusat Investasi yang karakteristiknya 

dapat dilihat dari gambar berikut ini yang menunjukkan 

hubungan antara input dan output  pada setiap pusat 

pertanggungjawaban berikut ini yaitu Pusat Pendapatan, Pusat 

Biaya, Pusat laba dan Pusat Investasi. 

Pada Pusat pendapatan, output diukur dalam satuan moneter, 

pada pusat biaya input yang diukur dalam satuan moneter, pada 

pusat laba input dan outputnya diukur dalam satuan moneter dan 

pada pusat investasi, pengukuran dilakukan pada hubungan 

antara laba dan investasi yang digunakan. Setiap jenis pusat 

pertanggungjawaban memerlukan system perencanaan dan 

pengendalian yang berbeda. 

Pusat biaya merupakan bidang tanggungjawab yang 

menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa.manajer 

yang bertanggungjawab atas pusat biaya memiliki dekresi dan 

kendali hanya atas penggunaan sumber daya fisik dan manusia 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan 

kepadanya. Selama proses perencanaan, para manajer biaya 

diberikan kuota produksi dan dapat berpartisipasi dalam 

menetapkan tujuan biaya yang realistis dan adil untuk tingkat 

output yang diantisipasi. Pusat-pusat biaya meripakan bentuk 

pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. 

diperusahaan manufaktur, baik departemen produksi maupun 

department jasa merupakan contoh-contoh dari pusat biaya. 

Pusat laba adalah dimana manajer memiliki kendali baik 

atas pendapatan maupun atas biaya, manajer dievaluasi 

berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan 

menggendalikan biaya. tanggungjawab mereka adalah lebih luas 

disbanding dengan tanggungjawab dari pusat pendapatan atau 

pusat biaya  karena mereka bertanggungjawab baik atas fungsi 

distribusi maupun manufaktur. Contoh-contoh imum dari dari 

pusat laba adalah divisi korporat yang memproduksi. 

Pusat investasi bertanggungjawab terhadap investasi dalam 

aktivaserta penggendalian atas pendapatan dan biaya. Pusat 

investasi bertanggungjawab untuk mencapai margin kontribusi 

dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan 

aktiva. diharapkan untuk mencapai keseimbangan yang sehat 

antara laba yang dicapai dan investasi dalam sumber daya  yang 

digunakan. 

 

METODE PENELITIAN  

OBJEK PENELITIAN 

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam sebuah 

perusahaan. Penulis mengadakan penelitian di PT. Karwikarya 

Wisman Graha di kepulauan riau, tanjungpinang, tepatnya di KM. 

7 Tanjungpinang. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 
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bergerak dibidang garment (konveksi) yang memproduksi berbagai 

macam pakaian jadi, khususnya pakaian jenis kemeja. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

dengan cara menemukan fakta-fakta  untuk dianalisis dan 

diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada. Karena 

penelitian hanya dilakukan pada suatu perusahaan dan masalah 

yang diteliti bersifat khusus, dengan cara mengambil beberapa 

unsur yang menjadi bahan penelitian untuk memperoleh data 

primer maupun data skunder pada PT. Karwikarya Wisman Graha. 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data skunder. 

1. Data Primer adalah, data yang peroleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

ataau yang bersangkutan yang memerlukanya.  

2. Data Skunder  adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang 

telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan 

atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. 

 

METODE PENGAMBILAN DATA 

Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian 

lapangan. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data 

sekunder. Untuk membekali diri akan teori akuntansi 

pertanggungjawaban, kondisi-kondisi yang dibutuhkan sebagai 

syarat dapat diterapkannya sistem ini pada perusahaan, serta 

teori-teori lain yang dapat membantu penulis dalam menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, maka 

dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-

literatur tentang sistem akuntansi pertanggungjawaban. 

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian 

langsung pada PT. Karwikarya wisman  graha Tanjungpinang 

dengan cara melakukan wawancara dan observasi. 

 

METODE ANALISIS 

Setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan,kemudian 

dianalisis untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang diterapkan telah memadai dan 

dijalankan dengan baik. Pengujian penelitian merupakan suatu 

cara untuk menguji anggapan dasar yang masih bersifat 

sementara sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

Metode deskriptif, melalui analisis terhadap fakta dari hasil 

penelitian lapangan, penulis menjabarkan penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban pada PT. Karwikarya Wisman Graha 

Tanjungpinang Kepulauan Riau. 
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PEMBAHASAN 

Syarat-syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 

  

Kesimpulanya dari sisi Peneliti dari syatar-syarat Akuntansi 

Pertanggungjawaban diatas adalah : 

1. Struktur Organisasi 
PT. Karwikara Wisman Graha telah menyusun  struktur 

Organisasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 

penggambaran secara jelas pembagian wewenang dan 

tanggungjawab untuk untuk tiap tingkatan manajemen dan 

hubungan kerja antar bagian-bagian dalam perusahaan. Dengan 

adanya struktur organisasi memungkinkan keberhasilan program 

perencanaan dan penggendalian biaya yang ditetapkan 

perusahaan. Namun di struktur organisasi PT. Karwikarya 

Wisman Graha masih ada yang kurang, seharusnya ada penambahan 

manajer yang bertanggungjawab atas pusat-pusat 

pertanggungjawabannya. 

2. Penyusunan Anggaran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, setiap pusat 

pertanggungjawaban telah menyusun anggaranya masing-masing. 

Penyusunana anggaran pada PT. Karwikarya Wisman Graha dengan 

menggunakan pendekatan top down bertujuan untuk menggetahui 

jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian perusahaan 

dalam membiayai seluruh kegiatan operasional yang akan 

dilaksanakan dan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam 

mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap 

penggungaan dana perusahaan.  

3. Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 
PT. Karwikarya Wisman Graha belum melakukan pemisahan 

biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup 

memadai, tidak ada pemisahan antara biaya terkendali dan biaya 

tidak terkendali yang dilakukan pada anggaran yang dibuat PT. 

Karwikarya Wisman Graha. 

4. Klasifikasi Kode Rekening 

Klasifikasian kode rekening juga telah ditetapkan oleh 

PT. Karwikarya Wisman Graha. Biaya-biaya yang terjadi dicatat 

untuk setiap tingkat manajemen, kemudian digolongkan dan 

diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang terdapat 

dalam struktur organisasi. 

 

 

5. Laporan Pertanggungjawaban 
PT. Karwikarya Wisman Graha telah membuat laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran. Pada 

Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besarnya 
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perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta 

selisihnya. 

Karakteristik Akuntansi Pertanggungjawaban 

Kesimpulanya dari sisi peneliti atas Karakteristik  

Akuntansi Pertanggungjawaban diatas adalah : 

 

1. Identifikasi Pusat Pertanggungjawaban. 
Seharusnya ada empat pusat pertanggungjawaban, namun 

berdasarkan struktur organisasi  PT. Karwikarya Wisman 

Graha. Hanya memiliki dua pusat pertanggungjawaban yaitu, 

pusat pendapatan dan pusat biaya. Sehingga peneliti dalam 

mengidentifikasi pusat pertanggungjawaban belum terpenuhi 

secara keseluruhanya. 

2. Standar Penggukuran Kinerja. 
PT. Karwikarya Wisman Graha sudah menetapkan standar 

pengukuran kinerja para manajernya. Yaitu dengan 

membandingkan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya 

yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban. 

3. Pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 
Dalam hal ini laporan pertanggungjawaban dijadikan 

dasar untuk mengukur kinerja manajer. Dengan adanya laporan 

seperti itu maka kinerja manajer dapat diukur oleh 

perusahaan.  

4. Manajer secara Individu di beri Penghargaan dan Hukuman. 
Manajer secara individual diberi penghargaan atas 

prestasi yang dicapainya atau lamanya bekerja, pemberian 

penghargaa pada  manajer PT. Karwikarya biasanya dilakukan 3 

tahun sekali dalam bentuk bonus tahunan. dan manajer juga 

diberi hukuman atas penyimpangan yang dilakukanya berupa 

surat peringatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). 
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Tabel 4.8 

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Karwikarya 

Wisman Graha 

 

 

 

 

 

 Indikator Sub Indikator ada Belu

m 

ada 

Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawab

an 

1.Syarat-syarat 

Akuntansi 

Pertanggungjawa

ban 

 

 

 

 

 

 

2.Terdapat 

Karakteristik 

sistem 

Akuntansi 

Pertanggungjawa

ban 

1.1 Struktur organisas 

 

1.2 Penyusunan anggaran 

 

1p 1.3 Pemisahan biaya 

terkendali dan tidak terkendali 

 

 1.4 Pengklasifikasian kode 

rekening 

 

1.5 Sistem pelaporan biaya 

kepada manajer yang 

bertanggungjawab 

 

2.1 Adanya Identifikasi pusat 

pertanggungjawaban  

 

     - Pusat pendapatan 

 

     - Pusat Biaya 

 

     - Pusat Laba 

 

-Pusat investasi 

 

2.2 Standar yang ditetapkan 

sebagai tolak ukur kinerja yang 

bertanggungjawab atas pusat 

pertanggungjawaban tertentu 

 

2.3 Srandar pengukuran kinerja 

manajer dengan membandingkan 

realisasi dengan anggaran 

 

2.4 Adanya pemberian penghargaan 

dan hukuman secara individu 

kepada manajer berdasarkan 

kebijakan manajer yang lebih 

tinggi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

 Berdasararkan penelitian yang dilakukan pada PT. 

Karwikarya Wisman Graha mengenai Analisis Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban  maka, penulis menarik kesimpulan : 

1. Bahwa syarat-syarat untuk dapat diterapkannya akuntansi 

pertanggungjawaban di PT. Karwikarya belum  terpenuhi. 

2. Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban belum terpenuhi 

secara keseluruhan yaitu, identifikasi pusat 

pertanggungjawaban pada pusat laba dan pusat investasi. 

 

 SARAN 

 

  berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk 

perusahaan. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan, yaitu : 

1. Seharusnya ada manajer yang mempertanggungjawabkan setiap 

pusat- pusat pertanggungjawaban. 

2. Penyusunan anggaran dengan pendekatan top down dirasakan 

kurang efektif karena anggaran tidak ditentukan dengan 

tujuan sebelumnya. 

3. Seharusnya ada empat pusat pertanggungjawaban. 
4.  Seharusny ada identifikasi biaya, untuk mengetahui 

pendapatan penjualan yang lebih dari anggaran. 
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LAMPIRAN 

1. Laporan pertanggungjawaban 

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja PT. Karwikarya Wisman Graha 

 
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. 

 

No Uraian  Realisasi  
s/d TRW 

IV 
2011  

ANGGARAN REALISASI PERSENTASE 

TRW – IV  
2012 

S/D SMT-II 
2012 

 

TRW-IV 
2012 

  

S/D SMT-II 
2012 

 
 

(6:4) (7:5) (7:3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9 10 

 KINERJA 
PRODUK 
a. bahan 
baku 
b. Cutting 
c. Sewing 
d. 
Finishing 
e. Packing 
KEAGENA
N 
Pengirima
n barang  
PENGHASI
LAN 
USAHA 
a. 
Penghasil
an kemeja 
b. 

Pengh
asilan 
transp
ortasi 
bas 

   Jumlah 
Penghasil
an  
 

 
410.325 
        251 
        371 
        254 
        102 

 
            68 
 
85.345.1
45 
  
5.712.42
2 
 
93.810.9
21 

 
214.531 
       176 
       189 
      133 
      151 

 
       24 

 
22.346.7
12 
  
3.154.05
4 
 
24.563.7
64 

 
365.327 
        583 
        548 
        371 
        542 

 
            106 
 
121.731.6
24 
    
7.563.721 
 
110.312.1
54 

 
185.412 
        164 
        198 
        251 
          89 
         
          16 
 
42.634.222 
  3.521.543 
 
50.206.552 

 
425.621 
        192 
        461 
        121 
        131 
         
          48 
 
135.103.0
21 
    
3.212.521 
 
138.321.5
06 

 

864 

   93 

105 

189 

589 

  

   67 

 

191 

103 

 

204 

 

116 

  33  

  84 

 326 

 241 

              

   45 

 

111 

425 

  

125 

 

104 

  76 

 124 

 476 

 128 

   

   71 

 

158 

562 

 

147 

 LABA 
RUGI 
USAHA 

  
2.545.34
5 

1.192.48
7 

3.511.871 1.107.361 3.112.074  928  886   122 

 LUAR 
USAHA 
Pendapat

 
 881.642 
           - 

 
 67.014 
   4.302 

 
451.401 
    9.518 

 
 481.856 
            9 

 
1.200.659 
              9 

 

719 

   21  

 

266 

   95 

 

136 

     0 
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an  
Biaya di 
luar 
usaha 
Jumlah  

  881.642   62.712   441.883    481.847  1.200.650 698 171 136 

 Laba/ 
Rugi 
sebelum 
Overhead 

 
5.321.28
7 

 
2.344.13
2 

 
6.221.035 

 
2.555.341 

 
6.101.201 

 

109 

 

981 

 

115 

 Biaya 
Overhead 
a. Biaya 

Pegaw
ai 

b. Biaya 
Baran
g dan 
Jasa 

c. Biaya 
Penyu
sutan 

d. Lumps
um 
Overh
ead 
SBN 

Jumlah 
Biaya 
Overhead 

 
2.512.77
1 
   
921.877 
   
510.404 
   
310.211 
 
3.634.84
1 

 
725.146 
321.700 
310.211 
   62.136 
 
1.294.92
1 
 

 
3.116.712 
   941.622  
   832.141 
   217.510 
 
4.672.965 

 
   621.220 
   420.640 
   72.222 
   68.700 
  
1.045.382 

 
1.508.404 
    854.339 
    323.541 
    227.310 
 
  
2.458.974 

 

  

857 

  

131 

  

233 

  

111 

 

    

81 

 

  484 

  907 

  389 

  105 

   

    53 

 

603 

927 

634 

733 

 

  68 

  

Sumber : PT. Karwikarya Wisman Graha Tanjungpinang.
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2. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT. KARWIKARYA WISMAN GRAHA 

  M, 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

         

           TTD, 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPITO 

DIREKTUR 

TAN ALVERNIA 

MANGER 

AMINTAS NURHADI 

MANAGER 

PEMBUKUAN  

SUSANTI 

ADMINISTRASI 

HUANG-HUANG 

DIANA 

KASIR 

SUKINAH   

STAF EXIM 

 DAMAI NISAM 

PRODUKSI  

RATNA 

SPV 
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3. Nama Akun dan Kode Rekening  PT. KARWIKARYA WISMAN GARAHA 

      

Kode 

Akun 

Perkiraan Akun Kode 

Akun 

Perkiraan Akun 

1.1 Asset lancar 6.1  biaya 

1.1.2. Kas  6.1.1 Biaya penyusutan mesin  

1.1.3. Kas di bank  6.1.2 Biaya penyusutan tanah  

1.1.4. Persediaan bahan baku 6.1.3 Biaya penyusutan bangunan  

1.1.5. Piutang pendapatan 6.1.4 Investigasi dan penyesuaian karena 

keluhan konsumen 

1.1.6. Persediaan bahan dalam proses 6.1.5 lembur akibat kerusakan produk  

1.1.7. Piutang usaha  6.1.6 kelebihan kapasitas akibat produk 

rusak  

1.1.8. Persediaan barang jadi 6.1.7  inspeksi bahan yang masuk ke 

gudang 

1.1.9. Perlengkapan 6.1.8 Honor tim untuk desain  produk 

1.2. Aktiva tetap 6.1.9 Honor tim untuk desain proses 

1.2.1. Peralatan 6.1.10 Retur dan potongan pembelian  

1.2.1.1 Akumulasi penyusutan 

peralatan 

6.1.11 Biaya administrasi dan umum 

1.2.2 Kendaraan  6.1.12 Beban pengiriman barang 

1.2.2.1 Akumulasi penyusutan 

peralatan 

6.1.13 Beban Gaji bagian karyawan kantor 

1.2.3 Mesin 6.1.14 Beban gaji karyawan pabrik 

1.2.3.1 Akumulasi penyusutan mesin 6.1.15 Biaya perbaikan mesin 

1.2.4 Bangunan 6.1.16 Biaya pengangkutan  

1.2.4.1 Akumulasi penyusutan 

bangunan 

6.1.17 Biaya listrik dan telpon  

1.2.5 Tanah 6.1.18 Bahan sisa  

2.1 Kewajiban lancar 6.1.19 Perencanaaan mutu produk 

2.1.1 Hutang bank Mandiri 6.1.20 Biaya kendali atas proses 

2.1.1 Hutang usaha 6.1.21 Biaya penghasilan yang hilang  

. 2.1.2 Hutang pajak  6.1.22 Program perbaikan mutu 

2.1.4 Hutang bunga 6.1.23 Biaya perolehan 

2.1.5 Hutang gaji 6.1.24 Inspeksi  dan tes bahan yang masuk 

ke gudang  

2.1.4 Penghasilan  kemeja  6.1.25 Evaluasi atas persediaan  

2.1.5 Penghasilan transportasi bas  6.1.26 Pelatihan  
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3.1.1 modal 6.1.27 Penghentian operasi mesin 

4.1 Penjualan 6.1.28 Kehilangan nama baik 

4.1.1 Penjualan kemeja 6.1.29 

 

6.1.30 

Program perbaikan mutu 

 

Biaya pencegahan  

5.1  Pendapatan transportasi bas 7.1.1 

 

7.1.2 

Pendapatan luar usaha 

 

Biaya diluar usaha 

 


