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ABSTRAK 


Perkembangan dunia usaha yang pesat dan semakin ketatnya persaingan 
menuntut perusahaan untuk lebih efektif dan efisien dalam menjalankan 
usahanya, sehingga semakin banyak perusahaan yang memperluas daerah 
pemasaranlusahanya melalui pendirian kantor cabang di daerah-daerah. Kantor 
pusat yang memiliki kantor cabang, akan memerlukan informasi dalam bentuk 
laporan untuk kegiatan usaha dan operasi dari kantor cabang. Laporan-laporan 
terse but akan dikoordinasi menjadi suatu sistem pelaporan kantor cabang kepada 
kantor pusat. 

PT. Delami merupakan perusahaan yang bergerak di bidang indutri pakaian 
jadi (garment). Perusahaan ini mempunyai kantor-kantor cabang di beberapa 
daerah, tennasuk di Surabaya, yang berfungsi sebagai kantor pemasaran. 
Perusahaan telah mengembangkan sistem pelaporan dengan. menggunakan 
komputerisasi dari kantor cabang ke kantor pusat. Dari sistem pelaporan tersebut 
akan dapat dilihat wewenang dan tanggung jawab kantor cabang terhadap kantor 
pusat dalam mengatur operasinya. 

Penelitian yang diJakukan pada PT. Delami cabang Surabaya bersifat 
kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk rnengetahui sejauh mana sistem 
pelaporan yang diterapkan PT. Delami telah sesuai dengan wewen~mg dan 
tanggungjawab kantor cabang terhadap kantor pusat 

Dalam melihat wewenang dan tanggung jawab kantor cabang dalam 
mengatur operasinya melalui sistem pelaporan . kantor cabang kepada kantor 
pusat, perlu diketahui struktur organisasi cabang, bentuk-bentuk infonnasi, 
pengumpulan data dan laporan-laporan pertanggungjawaban kepada kantor pusat. 
Struktur organisasi PT. Delami cabang Surabaya kurang baik untuk tingkat 
kepemimpinan yang ada dan menyulitkan penerapan sistem pelaporan, karena 
posisi kepala administrasilakuntansi dan kepala cabang cenderung sejajar. Hal ini 
rnemungkinkan tetjadinya kelebihan beban ketja dan adanya pembagian tugas 
yang tidak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Informa'lii-infonna'lii 
yang diberikan cabang ke kantor pusat telah sesuai dengan kebutuhan kantor pusat 
dan cukup dapat diandalkan. Namun masih kurang efektif dan efisien, karena 
masing-masing bagian harns membuat laporan sendiri dan sebagian besar 
pelaporannya masih manual karena terbatasnya sumber daya manusia untuk 
mengoperasikan sistem tersebut. Sehingga informasi yang diberikan kurang bisa 
tepat waktu dan membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itn. sebaiknya PT 
Delami cabang Surabaya merubah struktur organisasinya agar pembagian tugas 
fungsional dan operasional sesuai dengan wewenang dan t;;l.nggUI'l..g jawab masing
masing bagian. Sehingga diharapkan laporan yang dihasilkan dan diberikan oleh 
kantor cabang sesuai dengan kebutuhan kantor pusat yang pacta akhirnya akan 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan . 
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