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ABSTRAK

Perusahaan memerlukan seorang pemimpin yang handal dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. Pemimpin yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi secara 
keseluruhan untuk memudahkan tercapainya visi, misi, serta tujuan perusahaan. 
Namun semakin hari semakin banyak aktivitas yang dilakukan dan permasalahan 
yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, pemimpin perusahaan perlu membuat 
struktur organisasi untuk dapat mendistribusikan wewenang dan tanggung jawabnya 
terhadap bawahan. Pendistribusian wewenang dan tanggung jawab harus diikuti oleh 
suatu tanggung jawab untuk melaporkan hasilnya kepada pemimpin.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan 
untuk mengukur kinerja dari apa yang dihasilkan oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban dan membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan 
anggaran yang telah ditentukan oleh organisasi. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang dibutuhkan 
meliputi data kualitatif dan data kuantitatif periode tahun 2009. Data-data yang 
diperoleh tersebut diolah berdasarkan elemen-elemen yang terdapat dalam akuntansi 
pertanggungjawaban pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari sebagai dasar 
dalam penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban.

Hasil analisis menunujukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban telah 
diterapkan pada Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan sudah adanya struktur organisasi pada masing-masing departemen serta 
adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari atasan kepada 
bawahannya. Penyusunan anggaran juga telah melibatkan partisipasi aktif dari tiap 
jenjang karyawannya. Walaupun demikian, pada Rumah Sakit Islam Surabaya 
Jemursari masih belum mengadakan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya 
tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan pihak manajemen masih belum dapat 
sepenuhnya meminta pertanggungjawaban penuh terhadap masing-masing manajer. 
Penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun setiap bulan sekali oleh masing-
masing departemen sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan membandingkan 
antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya dalam melakukan efisiensi 
biaya yang digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat pertanggungjawaban 
tersebut.
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