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ABSTRAKSI 
 

 Didalam akuntansi, salah satu alat manajemen untuk mengetahui 
efektivitas pendelegasian tugas dan wewenang dalam perusahaan adalah dengan 
menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban 
merupakan suatu sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan berbagai 
pusat pertanggungjawaban dalam struktur organisasi untuk memudahkan 
perencanaan dan pengendalian pada pendapatan dan biaya yang menjadi tanggung 
jawab pusat-pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai suatu sistem informasi akuntansi yang dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi manajemen dalam mengendalikan dan menilai 
kinerja masing-masing departemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. 
Perusahaan akan dapat mengolah sumber daya yang tersedia secara efektif dan 
efisien dengan peranan akuntansi pertanggungjawaban yang digunakan oleh 
manajemen. 

Salah satu syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah 
penyusunan laporan pertanggungjawaban, dimana manajemen perusahaan dapat 
mengambil keputusan secara benar. Laporan tersebut menguraikan perbandingan 
antara hasil aktual (biaya yang sesungguhnya dikeluarkan) dengan biaya yang 
dianggarkan serta penyimpangan diantara kedua macam biaya. Dalam akuntansi 
pertanggungjawaban ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang disebut 
performance report. Akuntansi pertanggungjawaban memerlukan pengakuan yang 
spesifik dan tepat dari pusat-pusat pertanggungjawaban yang telah ditetapkan 
dalam struktur organisasi yang jelas. Dimana dengan adanya struktur organisasi 
yang jelas akan ada batasan-batasan dalam pembagian tugas, wewenang serta 
tanggung jawab pada masing-masing departemen. 

 Penelitian dilakukan pada PT. Tekun Karya Abadi 
(TEKA).Penelitian tersebut dimaksudkan untuk melihat apakah syarat-syarat 
akuntansi pertanggungjawaban dapat diterapkan pada bagian produksi dan dapat 
digunakan untuk menganalisis dengan lebih menekankan pada peranan akuntansi 
pertanggungjawaban di dalam pengendalian biaya. Penelitian difokuskan pada 
penyusunan anggaran bagian produksi yang ada pada PT. Tekun Karya Abadi. 
 Berdasarkan penelitian hanya pada elemen pengkode rekening yang belum 
ada. Hal ini menunjukkan PT. TEKA belum sepenuhnya menerapkan elemen-
elemen akuntansi pertanggungjawaban. 
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