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A8STUAKSI

Dewasa ini, globalisasi ekonomi menunjukkan semakin ketatnya persainga
dalam dunia usaha. Agar darat meningkatkan kincrja dan pangsa pasarnya sella
unit usahu b.::rlombu-Iombu unluk mcningkulkun pclaymulIlllYu, TUllllll.m hiuy
yang rendah dan mutu pelayanan yang baik ,dan, cepat adalah merupaka
keinginan yang pokok. Salah salu alat pcngendahan blaya yang dapat dlgunaka
oleh PT. (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Perak dalam
mcmbanlu manajcr dalam mcngclola dan mengalokasikan sumber daya ekonom
perusahaan secara efektif dan cfisien adalah akllnlansi pcrtanggungjawaban,
Dnlam penelilian ini digunakan pcndekulan kualilatif dan mClude pcnclitia
studi kasus. Pada penelitian ini penulis lidak menggunakan perhitungan
perhitungan stalistik, namun penulis terlebih dahulu melakukan observas
lerhadap obyek penelilian untuk mengelahui bagaimuna pcnerapun akuntans
pcrtanggungjawaban yang sclamu ini dilcrapkan olch PT. (PERSERO) Pclabuha
Indonesia III Cabang Tanjung Perak.
Kali ini penulis akan memberikan beberapa hal agar penerapan akuntans
pertanggungjawaban dapat berjalan dengan baik, antara lain: struktur organisas
yang menggambarkan dengan jelas aliran pertanggungjawaban dan pendeJegasia
wewenang, serta pusat-pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisas
tersebut; sl,stem anggaran partisipatif; klasifikasi biaya yang menunjukkan
kelerkendahannya; pembenan kode rekening biaya yang menunjukkan jenis biay
dan keterkendahannya serta penanggungja\','llbnya; dan yang tcrakhir bagaimana
laporan kmerJa d,bual dan manlaatnya sebagai pedoman dalam penilaian kineaja
manaJer pusat pertanggungjawaban,
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