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Selamaini posisi keuangandan keberhasilankineqia suatu
badan usaha selalu dilihat dari laporan keuanganyang disajikan.
Perkembangan
badanusahapun biasanyadilihat dari laporankeuangan
tersebut.Sebenarnyalaporankeuangan,yang merupakanproduk dari
akuntansikeuangan,disusundan disajikan unhrk kepentinganpihak
eksternal,sehinggainformasiyang disajikanbersifat *1tu1 dan garis
besamya saja. Di sampingpihak eksternal,pihak manajemenpun
juga mernbutulrkaninformasitentangbadanusaha.Hal ini
sebenarnya
dikarenakan pihak internat berkepentinganterhadap kelancaran
pengelolaankegiatanoperasibadanusaha.Infonnasi yang dibutuhkan
pihak manajemenbersifat lebih rinci d:n sprcsifik, karena akan
manajsrial yang
digrmakanuntuk mengambil keputusan-keputusan
berdampakmasadepan.Karenaitu selainlaporankeuangan,perlu pula
disusrmlaporanmanajemenyang ditujukanpadapihak internaluntuk
memenuhiberbagaikepentingimmanajerialyang tidak dapatdipenuhi
oleh laporankeuangansaja.Makajelaslah selainakuntansikeuangan,
badanusahajuga memerlukanakuntansimanajemen.
Sejalan dengan pesatnya perturnbuhanperekonomian dan
makin ketatnya persainganyang ad4 badan usaha dituntut untuk
melalcukanpengendaliankegiatanoperasiyang semakinbaik. I{d ini
dimaksudkan agar output yang dihasilkan badan usaha tersebut
benar-benmsesuaidengank€inginandan dapat diterima masyarakat.
Apabila badanusahamakin berkembang,pimpinan pusat tentu saja
tidak dapat mengatasisemuapennasalahanyang se'makinkompleks,
sehinggadiperlukan pendelegasianwewenangpada unit-unit dalam
organisasi.Wewenangdidelegasikandari manajeratas ke manajerdi
bawahnyadan pendelegasian
wewenangini menuntutmanajerbawah
pelaksmaan wew€nang kepada
unflrk mempertanggungiawabkan
manajeratasannya.Oleh karenaitu timbul kebutuhanorganisasiakan
pelaksanaan
informasi akuntansiuntuk menilai pertanggungiawaban
wewetrang. Informasi yang bersangkutan dengan pertanggulgjawaban pelaksanaanwewerung disebut denganinformasi akuntansi
pertanggrmgjawaban.
AnalisapenerapandilakukanpadaHotel "Xu yangberlokasidi
Denpasar.Selamaini hotel hanya menyusunlaporan keuangandan
tv

melahrkan penilaian kinerja tiap departemen/unitorganisasinya
berdasarkan laporan keuangan tersebut. Secara periodi! tiup
depademenmelaporkanhasil kerjanya denganmembuatlaporanrugr
laba departemen.Laporan ini belum dapat dikatakan performanJe
report karena tidak ada perbandinganantara pelaksanaankegiatan
dengauanggiilannya.Selain itu laporan tidak menunjuktcanadanya
pemisahanantarabiayaterkendalidantak terkendali,sehinggalaporan
ini tidak dapat digunakanrmtuk menilai efisiensianggarandan tidak
dapat dengancepatmenelususrisiapayang harusbertanggung-jawab
danapapenyebabpenyimpangan
biayayangterjadi.
Melalui skripsi yang dihrlis ini, dilakukan analisa t€rhadap
penerapansyarat-syaratakuntansipertanggungiawaban
pada badan
usahadan unhrk mengetahuibagaimanaakuntansimanajemendapat
pengendalian,dengancara memberikaninformasi yang
relevan yang dapat mempengaruhiperilaku masing-masingunii
organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.
Terutamamenyangkutsistempenganggaran,
klasifikasibiayake dalam
conholabledan uncontrolablecosl serta sistemlaporanpelaksanaan
sehingga dengan mudah dapat memantau dan mendeteksi sedini
mrmgkin masalahyang dihadapi badan usalra.Adapun teknik yang
dipergunakanunhrk penyusunanskripsi ini adalah telnik penulisan
eksposisi.
I{asil analisa yang didapat setelah melahrkan pembahasan
adalah sebagaiberikut : penyusuxrndan klasifikasi kode rekening
sebaiknya disesuaikan dengan tiap pusat biaya sehingga akan
memudahkan pengidentifikasian biaya yang ditimbulkan oleh
masing-masingpusat biaya. Anggaran harus disusun pada tiap
tingkatao manajemen dan para pelaksana anggaran harus
diikutsertakandalam proses penyusuannya. Harus ada pemisahan
antarabiayaterkendalidantak terkendaliunhrkmemudahkan
penilaian
terhadappelaksanaankegiatan,karenatanggungjawab manijer tiap
pusat biaya hanya Crhadap'biaya yang masih dalam batas
wewerumgnya.Laporan pertanggungiawaban
biaya harus dibuat dan
ditujukan pada tiap pusat biaya serta harus memuat perbandingan
antara biaya yang dianggarkandan realisasinya,sehinggabila ada
penyimpangan
biayayangterjadi dapatdiketahuidanditelusuridenqan
cepat,dandapatdiambiltindak lanjut yangdiperlukan.

