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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi  perekonomian dan persaingan global yang semakin tajam, 

mendorong perusahaan berbenah diri dengan meningkatkan kinerja manajer 

dalam  mengelola kegiatan perusahaan. Hal tersebut sangat penting, karena 

keberhasilan dan kegagalan perusahaan tergantung pada keputusan dan 

keterampilan yang dimiliki manajer. Kegiatan perusahaan dapat berjalan 

dengan baik apabila otoritas kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan 

manajer puncak sesuai dengan struktur organisasi. Perusahaan yang mengacu 

pada struktur organisasi yang bersifat desentralisasi memerlukan alat yang 

dapat membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya yaitu akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menghasilkan 

informasi yang berhubungan dengan prestasi kerja manajer sesuai struktur 

organisasi yang ada.  

Menurut Mulyadi dan Setyawan (1999:375) Akuntansi 

pertanggungjawaban  terdiri dari 4 unsur utama yaitu: (1) penetapan tanggung 

jawab, (2) penentuan ukuran kinerja, (3) evaluasi kinerja, dan (4) pemberian 

penghargaan. 

Struktur pertanggungjawaban (responsibility structure) sebuah 

perusahaan terdiri dari pusat-pusat  pertanggungjawaban secara periodik 

dilakukan evaluasi atas hasil kerja atau aktivitasnya. Hasil evaluasi kerja 

tersebut akan digunakan oleh manajemen perusahaan untuk  pengambilan 
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keputusan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dari laporan 

pertanggungjawaban, dapat dievaluasi dan dilakukan penilaian prestasi kerja 

manajer dengan membandingkan rencana dengan realisasinya. Penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan membantu manajemen 

perusahaan untuk menilai kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban 

dalam rangka pengambilan keputusan dan mencapai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh.         

Akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur dan 

mengevaluasi suatu rencana atau anggaran dengan tindakan atau aktivitas 

manajemen dari setiap tingkat manajemen pada suatu perusahaan dengan 

menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi departemen atau divisi yang 

memiliki tanggungjawab. Apabila akuntansi pertanggungjawaban diterapkan 

dengan baik, akuntansi pertanggungjawaban akan membantu manajemen 

perusahaan dalam memberikan kontribusi penyusunan anggaran dan menilai 

kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan 

keputusan dan mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.  

Manajemen  perusahaan  seringkali  menggunakan  anggaran  

sebagai alat pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja serta alat 

pengawasan kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

bagaimana manajer puncak  untuk  meningkatkan  kinerja  manajerial  

perusahaan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  mekanisme  pengendalian  

organisasi  seperti  struktur organisasi  agar manajer  dan karyawan bisa 
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mengetahui bagaimana mereka menyesuaikan arah dan tujuan serta apa yang 

diharapkan.  

Menurut Wardhani (2001:3) menyatakan bahwa: “Sistem akuntansi 

pertanggungjawaban yang diterapkan secara baik pada setiap bagian dapat 

memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan 

manajemen, sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja manajer karena 

berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh sebab itu Rivai (2005:475) 

menyatakan  “Kepuasan  kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak 

puas dalam bekerja”.Porter dan Lawier yang dikutip dari Supriyono 

(2000:251)  menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki kaitan langsung 

dengan prestasi, karena prestasi yang baik mengarah ke akuntasi 

pertanggungjawaban yang baik pula.  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Batra Mandiri Kabupaten 

Banjarnegara merupakan koperasi yang beroperasi pada simpan pinjam 

keuangan dengan produk simpan pinjam reguler, deposito dan pinjaman. 

Kegiatan KSP adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif 

dengan mendorong anggota supaya antusias menabung dan membantu 

memberikan pinjaman kepada anggota yang diharapkan dapat digunakan 

untuk kegiatan usaha ekonomi anggota dan lingkungan masyarakat. 

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada 

akuntansi pertanggungjawaban di KSP Batra Mandiri. Penelitian ini perlu 

dilakukan karena akuntansi pertanggungjawaban  yang sudah ada belum 
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berjalan secara optimal. Penetapan akuntansi pertanggungjawaban yang 

masih rendah ditunjukkan dengan belum terbentuknya penetapan pusat-pusat 

tanggungjawab  di KSP Batra Mandiri. Pusat pertanggungjawaban 

merupakan suatu sistem yang mengolah input menjadi output. Input dan 

output yang dapat diukur dengan satuan uang disebut dengan biaya dan 

pendapatan.  

Pusat-pusat tanggungjawab yang ada di KSP Batra Mandiri masih 

belum terdesentralisasi dengan baik, manajer belum menetapkan tanggung 

jawab kepada bagian-bagian yang ada di bawahnya. Di KSP Batra Mandiri 

segala tanggung jawab hanya terpusat pada manajer saja. 

KSP Batra Mandiri memiliki standar pencapaian realisasi pinjaman  

per bulan yang dibebankan pada marketing. Marketing diharapkan mampu 

mencairkan dua puluh lima juta rupiah (Rp 25.000.000,-) dana pinjaman 

kepada  anggota KSP Batra Mandiri dalam setiap bulannya. Apabila dalam 

kurun waktu satu bulan belum bisa memenuhi target, manajer masih 

memberikan tenggang waktu untuk tiga bulan berikutnya.  

Penilaian kinerja yang baik salah satunya bisa dilihat dari 

terealisasinya anggaran dengan tepat, di KSP Batra Mandiri pada kurun 

waktu tahun 2007 sampai tahun 2011  anggaran tidak dapat terealisasi dengan 

baik. Anggaran pada kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2011 tidak 

mencapai target yang direncanakan. Realisasi anggaran jauh lebih besar 

daripada anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari data anggaran 
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dan realisasi tahun 2007-2011 KSP Batra Mandiri yang disajikan pada tabel 

1.1, sebagai berikut:  

Tahun Pendapatan  
dan biaya 

Anggaran Realisasi Keterangan 

2007 Pendapatan 485.000.000 566.450.201 Terealisasi Positif 
Biaya 451.000.000 518.684.308 Terealisasi Negatif 

2008 Pendapatan 690.000.000 834.612.019 Terealisasi Positif 
Biaya 630.000.000 750.216.344 Terealisasi Negatif 

2009 Pendapatan 870.000.000 840.371.282 Terealisasi Negatif 
Biaya 780.000.000 708.114.339 Terealisasi Positif 

2010 Pendapatan 760.000.000 849.758.671 Terealisasi Positif 
Biaya 655.500.000 724.396.441 Terealisasi Negatif 

2011 Pendapatan 1.010.000.000 1.140.419.187 Terealisasi Positif 
Biaya 866.000.000 964.314.650 Terealisai  Negatif 

 

Pemberian penghargaan di KSP Batra Mandiri apabila dilaksanakan 

dengan baik akan memberikan motivasi yang lebih baik pada setiap bagian 

yang berperan. Namun di KSP Batra Mandiri pemberian penghargaan belum 

diterapkan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini ditunjukan dengan 

pemberian penghargaan yang hanya diberikan kepada manajer saja. Dengan 

demikian perlu diadakan evaluasi terhadap manajemen KSP Batra Mandiri 

supaya dapat melakukan perbaikan pada penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban dan kinerja manajer. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “ Evaluasi Sistem Akuntansi 

Pertanggungjawaban Tradisional Koperasi Simpan Pinjam Batra Mandiri 

Kabupaten  Banjarnegara  Tahun 2011”.  
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B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

masalahnya yang ada di KSP Batra Mandiri Kecamatan Bawang Kabupaten  

Banjarnegara yaitu belum optimalnya akuntansi pertanggungjawaban 

tradisional yang selama ini telah dilaksanakan.  

C. Pembatasan Masalah 

Setelah dapat diketahui identifikasi masalah yang ada di KSP Batra 

Mandiri maka peneliti membatasi masalah pada evaluasi sistem akuntansi 

pertanggungjawaban tradisional pada KSP Batra Mandiri Kabupaten 

Banjarnegara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian adalah:  

1. Bagaimana penetapan akuntansi pertanggungjawaban KSP Batra 

Mandiri tahun 2011? 

2. Bagaimana standar yang ditetapkan KSP Batra Mandiri dalam 

mengukur kinerja  masing-masing manajer pusat 

pertanggungjawaban  tahun 2011? 

3. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja KSP Batra Mandiri selama 

tahun 2011? 

4. Bagaimana sistem pemberian penghargaan berbasis kinerja selama 

tahun 2011? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian adalah:  

1. Untuk mengetahui  penetapan akuntansi pertanggungjawaban KSP 

Batra Mandiri dari tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui standar yang ditetapkan KSP Batra Mandiri untuk 

mengukur kinerja manajer  dari tahun 2011. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan penilaian kinerja KSP Batra Mandiri 

selama tahun 2011. 

4. Untuk mengetahui tentang pemberian penghargaan selama tahun 

2011. 

 

F. Manfaat  Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

mengetahui peran akuntansi pertanggungjawaban dalam operasional KSP 

Batra Mandiri. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam 

suatu perusahaan selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti lain pada topik yang sama. 


