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ABSTRAK 

 
Salah satu bentuk informasi akuntansi biaya yang relevan dalam 

melaksanakan fungsi pengendalian adalah akuntansi pertanggungjawaban. Agar 
akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sesuai dengan tujuan, maka harus ada 
struktur organisasi yang memisahkan wewenang dan tanggung jawab secara tegas, 
karena dengan pemisahan yang tegas manajer dapat mengetahui wewenang dan 
tanggung jawabnya masing-masing. 

Akuntasi pertanggungjawaban pada dasarnya menganggap suatu 
perusahaan sebagai pusat pertanggungjawaban dalam lingkup yang lebih kecil. 
Pusat pembiayaan dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban terkecil dari suatu 
perusahaan. Untuk mengendalikan biaya seringkali manajemen membuat rencana 
biaya untuk masing-masing pusat biaya dan kemudian membandingkan dengan 
biaya sesungguhnya. Hal ini juga terjadi pada Perusahaan Rokok 
PT.Semanggimas Agung Tulungagung yang mana manajemen perusahaan 
berusaha untuk mengendalikan biaya produksi dengan menggunakan Sistem 
Akuntasi Pertanggungjawaban. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 
"Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada 
Perusahaan Rokok PT.Semanggimas Agung Tulungagung ". 

Dalam penulisan ini penulis mengadakan analisis dengan menggunakan 
Analisis Diskriptif Kualitatif dan Kuantitatif, dengan membandingkan konsep 
yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Rokok PT.Semanggimas Agung 
Tulungagung  dengan konsep yang telah ditetapkan. 

Akuntasi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi pada 
Perusahaan Rokok PT.Semanggimas Agung Tulungagung dapat dikatakan baik 
jika memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu perusahaan sudah menyusun struktur 
organisasi yang formal untuk menilai tiap-tiap pusat pertanggungjawaban, 
perusahaan sudah menggunakan budget sebagai data pengukuran pelaksanaannya 
dan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali oleh pusat 
pertanggungjawaban. 
  
Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Biaya  Produksi 

 
 

ABSTRACT 
 

One of the relevant cost accounting information in performing control 
functions is accounting responsibility. In order accounting function in accordance 
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with the objectives, then there must be an organizational structure that separates 
the authority and responsibility explicitly, because the strict separation of 
managers can determine the authority and responsibilities of each. 

Accounting liability basically assumes a responsibility center in the company 
as a smaller scope. Finance center is regarded as the center of the smallest 
responsibility of a company. To control costs often make the management plan for 
each cost center and then compare the costs with actual costs. It also occurs in the 
Great PT.Semanggimas Cigarette Company Tulungagung which management 
companies trying to control production costs by using Accountability Accounting 
System. 
Based on the above explanation, the authors are interested to take the title 
"Accounting Responsibility as a Tool to Control Production Costs (Case study on 
Cigarette Company PT. Semanggimas Supreme Tulungagung)". 

In this paper the authors conducted an analysis using Qualitative and 
Quantitative Analysis Diskriptif, by comparing the concept that has been 
implemented by the Supreme PT.Semanggimas Cigarette Company Tulungagung 
with the concept that has been set. 

Accounting liability as a means of controlling production costs in the 
Supreme PT.Semanggimas Cigarette Company Tulungagung can be good if it 
meets three (3) conditions that the company has drawn up a formal organizational 
structure to assess each responsibility center, the company has been using the 
budget as its implementation and measurement data separation of controllable and 
uncontrollable costs by responsibility center. 
  
Keywords : Accounting Responsibility, Production Costs 
 
 
PENDAHULUAN 

Dengan semakin ketatnya 
persaingan dan semakin canggihnya 
peralatan yang dimiliki perusahaan 
dalam menuju era globalisasi ini 
menyebabkan banyak pengusaha harus 
berusaha keras untuk mengantisipasi 
setiap perubahan-perubahan yang ada 
dengan membuat rencana yang matang 
untuk mencapai tingkat profitabilitas 
demi kelangsungan hidup perusahaan. 
Terutama pada perusahaan rokok yang 
merupakan industri padat karya. 
Sehingga tidak dapat disangkal bahwa 
biaya yang dikeluarkan dalam proses 
produksi cukup besar. Untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, peranan 
manajemen dengan keempat unsurnya 
sangat besar. Keempat unsur tersebut 

yaitu : perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, dan pengendalian. 
Fungsi perencanaan dan pengendalian 
lebih ditekankan dibandingkan fungsi 
manajemen lainnya. 

Salah satu bentuk informasi 
akuntansi biaya yang relevan dalam 
melaksanakan fungsi pengendalian 
adalah Akuntansi Pertanggungjawaban 
(responsibility accounting). Agar 
akuntansi pertanggungjawaban 
berfungsi sesuai dengan tujuan, maka 
harus ada struktur organisasi yang 
memisahkan wewenang dan tanggung 
jawab secara tegas, karena dengan 
pemisahan yang tegas manajer dapat 
mengetahui wewenang dan tanggung 
jawabnya masing-masing. 
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Akuntansi pertanggung-jawabaan 
pada dasarnya menganggap suatu 
perusahaan sebagai pusat pertanggung 
jawaban dalam lingkup yang lebih 
kecil. Pusat pembiayaan dianggap 
sebagai pusat pertanggungjawaban 
terkecil dari suatu perusahaan. Untuk 
tujuan pengendalian biaya, seringkali 
manajemen membuat rencana biaya 
untuk masing-masing pusat biaya dan 
kemudian membandingkan dengan 
biaya sesungguhnya. Hal ini juga 
terjadi pada Perusahaan Rokok PT. 
Semanggimas Agung Tulungagung, 
yang mana manajemen perusahaan 
berusaha untuk mengendalikan biaya 
produksi dengan menggunakan sistem 
akuntansi  pertanggungjawaban. 

Berdasarkan paparan di atas, maka 
penulis akan mengangkat permasalahan 
tersebut dengan melakukan riset pada 
Perusahaan Rokok PT. Semanggimas 
Agung Tulungagung yang tersaji dalam 
judul skripsi "Akuntansi Pertanggung- 
jawaban Sebagai Alat Pengendalian 
Biaya Produksi” (Studi  Kasus pada 
Perusahaan Rokok PT. Semanggimas 
Agung Tulungagung)”. 

Tujuan yang hendak dicapai 
dengan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana akuntansi 
pertanggungjawaban dapat digunakan 
sebagai alat pengendalian biaya 
produksi pada Perusahaan Rokok PT. 
Semanggimas Agung Tulungagung. 

Akuntansi pertanggungjawaban 
merupakan suatu sistem akuntansi 
yang mengakui adanya berbagai pusat 
pertanggungjawaban. 

Menurut Hongren (1995:533), 
Pengertian Akuntansi Pertanggung-
jawaban (responsibility accounting) 
adalah "suatu sistem yang mengukur 
rencana (dengan anggaran) dan 
tindakan (dengan basil aktual) di 
masing-masing pertanggungjawaban." 

Menurut Mulyadi (1990:347), 
Pengertian Akuntansi pertanggung-
jawaban adalah “suatu sistem 
akuntansi yang disusun sedemikian 
rupa sehingga pengumpulan dan 
pelaporan biaya dan penghasilan 
dilakukan sesuai dengan pusat 
pertanggungjawaban dalam organisasi 
dengan tujuan agar dapat ditujukan 
oleh orang atau kelompok orang yang 
bertanggungjawab dalam organisasi 
atas penyimpangan biaya dan 
pendapatan yang dianggarkan." 

Dari beberapa pengertian 
akuntansi pertanggungjawaban di atas 
dapat disimpulkan bahwa akuntansi 
pertanggungjawaban mengolah data 
biaya melalui pusat pertanggung-
jawaban dalam organisasi yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada 
seseorang dengan memperhatikan 
penyimpangan yang terjadi antara 
rencana dan realisasi. 

Terdapat beberapa persamaan 
mengenai elemen-elemen yang harus 
ada di dalam akuntansi pertanggung-
jawaban antara lain : 
a. Pusat pertanggungjawaban 

(responsibility center). 
b. Laporan perbandingan antara budget 

dan actual 
c. Biaya yang dapat dikontrol 

(controlable cost) dan biaya yang 
tidak dapat dikontrol (uncontrolable 
cost). 

Timbulnya   akuntansi   
pertanggungjawaban   bermula   dari 
adanya:  
1. Authority (wewenang) 
2. Responsibility (tanggung jawab) 
3. Accountability (tanggung gugat) 

Jadi jelaslah bahwa responsibility, 
authority dan accountability dirangkum 
dalam suatu konsep yang mendasari 
penganut sistem akuntansi 
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pertanggungjawaban atau responsibility 
accounting. 

Supaya akuntansi pertanggung-
jawaban dapat dijalankan dengan baik, 
maka ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi. 
1. Organisasi: Organisasi yang baik 

akan menghasilkan koordinasi dan 
komunikasi yang baik pula. 

2. Anggaran biaya: Syarat akuntansi 
pertanggungjawaban dalam 
kaitannya dengan anggaran ialah 
untuk menilai prestasi kerja bagian-
bagian yang diberi wewenang untuk 
melaksanakan tugas. 

3. Pemisahan biaya ke dalam biaya 
terkendali dan biaya tidak 
terkendali, biaya tersebut selalu 
berhubungan dengan periode atau 
jangka waktu yang digunakan 
sebagai dasar pemisahan kedua 
biaya tersebut 

4. Sistem akuntansi biaya dan struktur 
biaya 

5. Sistem pelaporan biaya, 
Pertanggungjawaban atas laporan 
prestasi kerja dari akuntansi 
pertanggungjawaban disajikan 
dalam bentuk laporan tertulis, yang 
disebut performance report dan 
disusun secara periodic 

Pengertian Biaya Produksi, 
Hammer (1995 : 37) menyatakan 
bahwa Biaya produksi atau sering juga 
disebut biaya pabrikasi (factory cost) 
adalah,  

"jumlah dari tiga unsur biaya yaitu 
biaya bahan langsung, pekerja 
langsung dan overhead pabrik." 

menurut Supriyono (2002 : 19), 
"Biaya produksi yaitu semua biaya 
yang berhubungan dengan fungsi 
produksi atau kegiatan pengolahan 
bahan baku menjadi produk 
selesai." 

Beberapa pengertian diatas dapat 
disimpulkan bahwa biaya produksi 
merupakan biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan yang 
meliputi biaya bahan baku, biaya 
tenaga kerja langsung, dan biaya 
overhead pabrik. Jadi, yang dimaksud 
dengan pengendalian biaya produksi 
adalah suatu usaha yang dilakukan 
untuk membandingkan biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja langsung, dan 
biaya overhead pabrik yang 
sesungguhnya terjadi dengan rencana 
yang telah ditetapkan dan bila terdapat 
perbedaan dapat diambil tindakan 
perbaikan. 

Pengendalian (control) meru-
pakan usaha sistematis perusahaan 
untuk mencapai tujuan dengan 
membandingkan prestasi kerja dengan 
rencana yang telah ditetapkan. Usaha 
ini harus terus menerus diawasi, jika 
manajemen ingin tetap merasa dalam 
batas-batas ketentuan yang telah 
ditetapkan. Di dalam pengendalian 
biaya produksi, biaya produksi 
termasuk salah satu faktor yang sangat 
perlu untuk dikendalikan. 

Berdasarkan uraian tentang sistem 
pengendalian manajemen tersebut, 
maka dalam melakukan pengendalian 
biaya produksi harus dipastikan 
tentang: 
a. Pusat-pusat biaya yang terlibat, 
b. Ukuran prestasi yang akan dipakai 

sebagai dasar untuk melakukan 
pengendalian. 

c. Proses pengendalian yang sesuai 
dengan sistem pengendalian 
manajemen. 

Akuntansi  Pertanggung-jawaban 
sebagai Alat Pengendalian Biaya 
Produksi. Suatu sistem yang dihasilkan 
oleh penyesuaian paham antara akuntan 
dengan pihak manajemen. Dalam 
akuntansi pertanggungjawaban pada 
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umumnya proses sistem akuntansi ini 
diperoleh dari : pengelompokkan 
formulir-formulir, catatan-catatan, 
laporan-laporan, serta kode-kode 
perkiraan atau rekening pada masing-
masing tingkat pertanggungjawaban. 

Aliran pertanggung-jawaban biaya 
produksi ini  akan bergerak dari bawah 
ke atas, yakni dari pusat 
pertanggungjawaban yang terendah 
menuju pusat pertanggungjawaban 
yang lebih tinggi, demikian seterusnya 
hingga sampai pada puncak pimpinan 
hingga direksi. 

Laporan pertanggungjawaban 
biaya dibuat dalam satu periode 
(bulanan atau triwulan) dan biaya yang 
dilaporkan adalah biaya yang 
sesungguhnya terjadi dikirimkan 
kebagian yang menyusun laporan, 
biasanya bagian akuntansi biaya. 
Selanjutnya bagian ini akan mengolah 
data yang berasal dari pusat-pusat 
pertanggungjawaban tersebut, 
kemudian menyusun laporan 
pertanggungjawaban biaya dengan 
membandingkan antara biaya produksi 
yang sesungguhnya terjadi dengan 
anggarannya. Laporan yang telah 
disusun ini kemudian dikirimkan 
kepada atasan pusat pertanggung-
jawaban yang dinilai serta pusat 
pertanggungjawaban yang 
bersangkutan. 
 
METODE 

Dalam penelitian ini, metode 
yang digunakan oleh peneliti untuk 
mengolah data sehingga bisa ditarik 
kesimpulan adalah dengan metode 
Diskriptif Kualitatif dan Kuantitatif. 
Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer. 
Adapun data primer yang digunakan 
berupa: Sejarah perusahaan, Struktur 
organisasi. Jumlah karyawan, 

Produksi dan hasil Produksi, 
Penjualan dan pemasaran, Budget dan 
realisasi produksi. Teknis analisis yang 
di gunakan adalah sebagai berikut:  
1. Memisahkan Biaya Terkendali dan 

Tak Terkendali 
2. Membandingkan Anggaran dan 

Realisasi Biaya Produksi. 
Rumus: Budget–Realisasi = Variance 
3. Membuat analisis hasil 

perbandingan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Syarat ke tiga dari sistem akuntansi 
pertanggungjawaban adalah pemisahan 
biaya terkendali dan biaya tak 
terkendali oleh manajemen tertentu 
dalam organisasi dari semua unsur-
unsur biaya yang terjadi. Hal  di 
maksudkan agar dapat ditentukan siapa 
sebenamya yang bertanggung-jawab 
terhadap biaya-biaya tersebut.   Pada 
Perusahaan Rokok PT. Semanggimas 
Agung Tulungagung belum melakukan 
pemisahan biaya terkendali dan tidak 
terkendali dari semua biaya yang 
terjadi, sehingga tidak dapat dilakukan 
pengkaitan terjadinya biaya-biaya 
tersebut terhadap tanggung jawab 
seseorang dalam perusahaan.  

Berdasarkan wawancara yang 
telah penulis lakukan dengan 
perusahaan menyatakan bahwa 
pemisahan biaya terkendali dan tidak 
terkendali tidak dilaksanakan dalam 
perusahaan dengan alasan perusahaan 
beranggapan tidak memerlukan 
pengklasifikasian biaya terkendali dan 
tidak terkendali. 
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Klasifikasi Pemisahan Biaya (Bahan 
Baku dan bahan Penolong) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikasi Pemisahan Biaya (Biaya 
Tenaga Kerja Langsung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikasi Pemisahan Biaya (Biaya 
Overhead Pabrik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membandingkan Anggaran dan 
Realisasi Biaya Produksi 

Sistem pelaporan biaya dalam 
akuntansi pertanggungjawaban 
ditekankan untuk pengendalian biaya, 

dengan sistem pertanggung-jawaban 
biaya dengan cara membandingkan 
anggaran yang telah ditetapkan 
dengan realisasinya. 

Dalam penerapan sistem 
akuntansi pertanggungjawaban 
untuk setiap periode tertentu, dan 
setiap bagian harus mempertanggung-
jawabkan aktifitasnya kepada 
manajer yang berada di atasnya. Pada 
Perusahaan Rokok PT. Semanggimas 
Agung Tulungagung dibuat oleh 
masing-masing kepala departemen 
yang beris i  tentang semua biaya  
yang ter jadi  pada pusat  
pertanggungjawaban yang ada 
diatasnya.  

 
Analisa Hasil Perbandingan 
Bahan baku dan Bahan Penolong 

Untuk tahun 2007 terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 12.418.750. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
kenaikan harga tembakau dari Rp 
16.000 per kg menjadi Rp 16.750,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar  
Rp 13.740.000. Hal ini disebabkan oleh 
adanya kenaikan harga cengkeh sebesar 
Rp 250 per kg. Terjadi variance 
unfavorable sebesar  Rp 5.956.250,-. 
Hal ini disebabkan adanya kenaikan 
harga saos  sebesar     Rp 500,-  yaitu 
dari Rp 6.750 per kg menjadi Rp 
7.250,-. Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar Rp 884.100,-. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya 
penurunan harga kertas ambri Rp 2.050 
yaitu dari harga  Rp 72.500,-  per ball 
menjadi Rp 70.450,- Terjadi selisih 
yang menguntungkan sebesar Rp 
46.750. Hal ini disebabkan adanya 
efisiensi pemakaian kertas kaca. Terjadi 
selisih yang menguntungkan sebesar              
Rp 50.250,-. Hal ini disebabkan 
adanya penurunan harga kertas etiket 
sebesar Rp 750,- yaitu dari harga Rp 

Nama Rekening Terkendali / Tidak 
Terkendali

Bahan Baku :
Tembakau Terkendali
Cengkeh Terkendali
Saos Terkendali
Bahan Penolong :
Kertas Ambri Terkendali
Kertas Kaca Terkendali
Kertas Etiket Terkendali
Kertas Kraf Terkendali
Filter Terkendali
Lem Terkendali
Sumber: Data Primer diolah

Nama Rekening Terkendali / Tidak 
Terkendali

Pengolahan Terkendali
Oiling / Linring Terkendali
Penyortiran Terkendali
Gunting Terkendali
Pengepresan Terkendali
Sumber: Data Primer diolah

Nama Rekening Terkendali / Tidak 
Terkendali

Biaya listrik Tidak Terkendali
Biaya pemeliharaan 
peralatan dan mesin Tidak Terkendali

Biaya solar Tidak Terkendali
Biaya Telepon Tidak Terkendali
Biaya Penyusutan Terkendali
Sumber: Data Primer diolah
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60.000,-  per ball menjadi  Rp 59.250,-. 
Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp117.300,-. Hal ini 
disebabkan adanya efisiensi pemakaian 
kertas kraf sebesar 3 ball yaitu dari 225 
ball menjadi 222 ball. Terjadi selisih 
yang menguntungkan sebesar Rp 
112.000. Hal ini disebabkan adanya 
efisiensi biaya filter sebesar 2 pack 
yaitu dari 230 ball menjadi 228 pack 
dan terjadi penurunan harga sebesar Rp 
250 yaitu dari harga         Rp 27.500 
menjadi Rp 27.250. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 112.500. Hal 
ini disebabkan oleh adanya kenaikan 
harga lem Rp 500 yaitu dari harga Rp 
20.000 menjadi Rp 20.500,-. 

Untuk tahun 2008 terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 12.418.750. Hal 
ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan 
harga tembakau dari Rp 16.000 per 
kg menjadi Rp 16.750,-. Terjadi 
variance unfavorable sebesar 
Rp13.740.000,-.  Hal ini disebabkan 
oleh adanya kenaikan harga cengkeh 
sebesar Rp 250,- per kg. Terjadi 
variance unfavorable sebesar Rp 
5.956.250,-. Hal ini disebabkan 
adanya kenaikan harga saos Rp 500,- 
yaitu dari Rp 6.750 per kg menjadi          
Rp 7.250,-. Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar Rp 117.300. Hal 
ini disebabkan adanya efisiensi 
pemakaian kertas kraf sebesar 3 ball yaitu 
dari 225 ball menjadi 222 ball. Terjadi 
selisih yang menguntungkan sebesar Rp 
884.100,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya penurunan harga kertas ambri  
sebanyak Rp 2.050,- yaitu dari harga        
Rp 72.500,- per ball menjadi Rp 70.450,- 

Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp 46.750,-.  Hal ini disebabkan 
adanya efisiensi pemakaian kertas kaca. 

Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp 50.250,-. Hal ini 
disebabkan adanya penurunan harga 

kertas etiket sebesar Rp 750,- yaitu 
dari harga Rp 60.000,- per ball menjadi 
Rp 59.250,-. Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar Rp 117.300. Hal 
ini disebabkan adanya efisiensi 
pemakaian kertas kraf sebesar 3 ball yaitu 
dari 225 ball menjadi 222 ball. Terjadi 
selisih yang menguntungkan sebesar 
Rp 112.000. Hal ini disebabkan adanya 
efisiensi biaya filter sebesar 2 pack 
yaitu dari 230 ball menjadi 228 pack 
dan terjadi penurunan harga sebesar 
Rp 250,- yaitu dari harga Rp 27.500 ,- 
menjadi Rp 27.250. Terjadi variance 
unfavorable sebesar          Rp 112.500,-. 
Hal ini disebabkan  oleh   adanya 
kenaikan  harga lem Rp 500,- yaitu 
dari harga Rp 20.000 menjadi  Rp 
20.500,-. 

Pada tahun 2009 Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 12.418.750. Hal 
ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan 
harga tembakau dari Rp 16.000 per kg 
menjadi Rp 16.750,-. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 13.740.000,-. 
Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan 
harga cengkeh sebesar Rp 250 per kg. 
Terjadi variance unfavorable sebesar Rp 
5.956.250. Hal ini disebabkan adanya 
kenaikan harga saos Rp 500,- yaitu dari 
Rp 6.750 per kg menjadi Rp 7.250,-. 
Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp 884.100,-. Hal ini 
dipengaruhi oleh adanya penurunan 
harga kertas ambri Rp 2.050,- yaitu 
dari harga  Rp 72.500,- per ball 
menjadi Rp 70.450,- Terjadi selisih 
yang menguntungkan sebesar Rp 
46.750,-. Hal ini disebabkan adanya 
efisiensi pemakaian kertas kaca. Terjadi 
selisih yang menguntungkan sebesar             
Rp 50.250,-. Hal ini disebabkan 
adanya penurunan harga kertas etiket 
sebesar Rp 750,- yaitu dari harga Rp 
60.000,- per ball menjadi  Rp 59.250,-. 
Terjadi selisih yang menguntungkan 
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sebesar Rp 117.300,-. Hal ini 
disebabkan adanya efisiensi pemakaian 
kertas kraf sebesar 3 ball yaitu dari 225 
ball menjadi 222 ball. 

Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar Rp 112.000. 
Hal ini disebabkan adanya efisiensi 
biaya filter sebesar 2 pack yaitu dari 230 
ball menjadi 228 pack dan terjadi 
penurunan harga sebesar Rp 250 yaitu 
dari harga Rp 27.500 menjadi Rp 
27.250. Terjadi variance unfavorable 
sebesar Rp 112.500,-. Hal ini 
disebabkan oleh adanya kenaikan harga 
lem Rp 500,- yaitu dari harga Rp 
20.000,- menjadi  Rp 20.500,-. 

 
Perbandingan Biaya Tenaga Kerja 
Langsung. 

Pada tahun 2007 terjadi variance 
unfavorable sebesar  Rp 1.125.000. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya jam 
lembur untuk tenaga kerja pengolahan 
selama tahun 2006 sebanyak 300 jam (15 
jam x 20 orang) dengan harga lembur 
perjam sejumlah  Rp 3.750,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan uang 
lembur sebesar  Rp. 1.125.000.-. Terjadi 
variance unfavorable sebesar Rp 
3.543.750,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
linting selama tahun 2006 sebanyak 
1.050 jam (15 jam x 70 orang) dengan 
upah lembur perjam Rp 3.375,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan uang 
lembur sebesar             Rp 3.543.750,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar  
Rp 1.265.625,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
penyortiran selama tahun  2007 
sebanyak 375 jam (15 jam x 25 orang) 
dengan upah lembur perjam       Rp 
3.375,-, berarti perusahaan harus 
mengeluarkan uang lembur sebesar  Rp 
1.265.625,-. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 1.771.875. 

Hal ini dipengaruhi oleh adanya jam 
lembur untuk tenaga kerja gunting 
selama tahun 2007 sebanyak 525 jam (15 
jam x 35 orang) dengan upah lembur 
perjam Rp 3.375,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan 
uang lembur sebesar Rp 1.771.875,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar Rp 
1.050.000,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
pengepresan selama tahun 2007 
sebanyak 300 jam (15 jam x 20 orang) 
dengan upah lembur perjam Rp 3.375,-, 
berarti perusahaan harus mengeluarkan 
uang lembur sebesar Rp 3.343.750,-. 

Pada tahun 2008 total anggaran 
untuk tenaga kerja pengolahan sebesar Rp 
142.560.000,-. Adapun realisasi tenaga 
kerja pengolahan sebesar Rp 142.560.000. 
Dengan demikian apa yang telah 
dianggarkan oleh manager produksi telah 
sesuai dengan realisasi. Terjadi variance 
unfavorable sebesar ,-Rp 2.835.000. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya jam 
lembur untuk tenaga kerja linting selama 
tahun 2008 sebanyak 840 jam (12 jam x 
70 orang) dengan upah lembur 
perjam Rp 3.375,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan 
uang lembur sebesar Rp 2.835.000,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar 
Rp 675.000,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
penyortiran selama tahun 2007 
sebanyak 200 jam (8 jam x 25 orang) 
dengan upah lembur perjam Rp 3.375,-
, berarti perusahaan harus 
mengeluarkan uang lembur sebesar Rp 
675.000,-. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 1.417.500. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya jam 
lembur untuk tenaga kerja gunting 
selama tahun 2008 sebanyak 420 jam 
(12 jam x 35 orang) dengan upah 
lembur perjam Rp 3.375,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan 
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uang lembur sebesar Rp 1.417.500,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar 
Rp 280.00,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
pengepresan selama tahun 2007 
sebanyak 80 jam (4 jam x 20 orang) 
dengan upah lembur perjam Rp 3.500,-,  
berarti  perusahaan   harus 
mengeluarkan  uang  lembur sebesar Rp 
280.000,-, 

Pada tahun 2009 total anggaran 
untuk tenaga kerja pengolahan 
sebesar Rp 155.520.000,-. Adapun 
realisasi total kerja pengolahan sebesar Rp 
155.520.000,- Dengan demikian apa 
yang telah dianggarkan perusahaan 
untuk biaya tenaga kerja pengolahan 
sudah sesuai dengan realisasinya. 
Terjadi variance unfavorable sebesar 
Rp 4.485.600. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 
linting selama tahun 2009 sebanyak 
1.260 jam (18 jam x 70 orang) dengan 
upah lembur perjam     Rp 3.560,-, 
berarti perusahaan harus 
mengeluarkan uang lembur sebesar 
Rp 4.485.600,-. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 534.000.  Hal ini 
dipengaruhi oleh adanya jam lembur 
untuk tenaga kerja penyortiran selama 
tahun 2008 sebanyak 150 jam (6 jam x 
25 orang) dengan upah lembur perjam 
Rp 3.560,-, berarti perusahaan harus 
mengeluarkan uang lembur sebesar  Rp 
534.000,-. Terjadi variance 
unfavorable sebesar  Rp 1.246.000,-. 
Hal ini dipengaruhi oleh adanya jam 
lembur untuk tenaga kerja gunting 
selama tahun 2008 sebanyak 350 jam (10 
jam x 35 orang) dengan upah lembur 
perjam Rp 3.560,-, berarti 
perusahaan harus mengeluarkan 
uang lembur sebesar Rp 1.246.000,-. 
Terjadi variance unfavorable sebesar 
Rp 370.000,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
adanya jam lembur untuk tenaga kerja 

pengepresan selama tahun 2008 
sebanyak l00 jam (5 jam x 20 orang) 
dengan upah lembur perjam Rp 3.700,-, 
berarti perusahaan harus mengeluarkan 
uang lembur sebesar  Rp 370.000,-. 
 
Biaya Overhead Pabrik 

Pada tahun 2007 terjadi 
variance unfavorable sebesar Rp 
750.000,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
peraakaian listrik dan air yang melebihi 
angaran sebagai akibat dari kurang 
efisiensi pemakaian. Terjadi variance 
unfavorable sebesar Rp 750.750,-. Hal 
ini dipengaruhi oleh banyaknya 
kerusakan mesin dan peralatan 
produksi yang melebihi anggaran. 
Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp 383.009,-. Hal ini 
dipengaruhi oleh keberhasilan 
manajemen produksi dalam 
meningkatkan efisiensi pemakaian 
solar. Terjadi variance unfavorable 
sebesar Rp 3.350.755,-. Hal ini 
dipengaruhi oleh pemakaian telepon 
yang melebihi anggaran sebagi akibat 
dari kurang efisiensinya pemakaian 
telepon. Anggaran biaya overhead 
pabrik untuk biaya penyusutan, pada 
tahun 2007 sebesar Rp 37.000.000,- 
sedangkan realisasinya sebesar     Rp 
37.000.000,-. Dengan demikian biaya 
penyusutan sudah sesuai dengan yang 
telah diharapkan oleh manager bagian 
produksi. 

Pada tahun 2008 terjadi selisih 
yang menguntungkan sebesar Rp 
250.000,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
pemakaian listrik dan air yang 
diterapkan oleh manager bagian 
produksi dapat dilaksanakan oleh 
karyawan dengan melakukan efisiensi 
pemakaian listrik dan air. Terjadi selisih 
yang menguntungkan sebesar  Rp 
4.248.771,-. Hal ini dipengaruhi oleh 
keberhasilan manager bagian produksi 
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dalam memelihara dan menggunakan 
mesin dan peralatan dapat dilakukan 
dengan sebaik-baiknya, sehingga 
kerusakan mesin dan peralatan dapat 
diminimalisir. Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar  Rp 883.004,-.  
Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan 
manager bagian produksi dalam 
menghemat biaya pemakaian solar 
dengan cara meningkatkan efisiensi pada 
penggunaan mesin dan peralatan 
produksi. Terjadi variance 
unfavorable   sebesar   Rp   3.751.221,-.   
Hal   ini   dipengaruhi   oleh 
pemakaian telepon yang melebihi  
anggaran  sebagi  akibat  dari 
kurang efisiensinya pemakaian telepon. 
Anggaran biaya overhead pabrik untuk 
biaya penyusutan, pada tahun 2008 
sebesar Rp 37.000.000 sedangkan 
realisasi realisasinya sebesar Rp 
37.000.000. Dengan demikian biaya 
penyusutan sudah sesuai dengan yang 
telah diharapkan oleh manager bagian 
produksi. 

Pada tahun 2009 terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar Rp 1.950.221,-. 
Hal ini dipengaruhi oleh pemakaian 
listrik dan air yang melebihi anggaran 
sebagai akibat dari kurang efisiensi 
pemakaian. Terjadi selisih yang 
menguntungkan sebesar  Rp 6.749.000. 
Hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan 
manager bagian produksi dalam 
melakukan pemeliharan dan 
penggunaan mesin dan peralatan dapat 
dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Terjadi selisih yang menguntungkan 
sebesar Rp 1.250.000,-. Hal ini 
dipengaruhi oleh keberhasilan manager 
bagian produksi dalam menghemat biaya 
pemakaian solar dengan cara 
meningkatkan efisiensi pada penggunaan 
mesin dan peralatan produksi. Terjadi 
variance unfavorable sebesar Rp 
250.375. Hal ini dipengaruhi oleh 

pemakaian telepon yang melebihi 
anggaran sebagai akibat dari kurang 
efisiensinya pemakaian telepon. 
Anggaran biaya overhead pabrik untuk 
biaya penyusutan, pada tahun 2009 
sebesar Rp 37.000.000,- sedangkan 
realisasi realisasinya sebesar Rp 
37.000.000,-. Dengan demikian biaya 
penyusutan sudah sesuai dengan yang 
telah diharapkan oleh manager bagian 
produksi. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan riset lapangan dan 
pembahasan yang disertai analisa data, 
maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya Perusahaan Rokok 

PT. Semanggimas Agung 
Tulungagung merupakan 
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang produksi, dimana mengolah 
bahan baku menjadi produk siap 
jual, yaitu produk Rokok Semanggi  
dengan berbagai macam merk 
produk yang dihasilkan antara lain: 
Tri’s dan Unggul. 

2. Berdasarkan dari lima persyaratan 
dalam menerapkan sistem akuntansi 
pertanggungjawaban, maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
a. Struktur organisasi yang 

dilaksanakan Perusahaan Rokok 
PT. Semanggimas Agung 
Tulungagung telah memenuhi 
syarat untuk dapat diterapkan 
sistem akuntansi 
pertanggungjawaban, karena 
telah ada pemisahan secara tegas 
dan jelas mengenai batas, 
wewenang dan tanggungjawab 
untuk tiap tingkatan manajemen 
yang ada. 

b. Dalam penyusunan anggaran 
Perusahaan Rokok PT. 
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Semanggimas Agung 
Tulungagung memberikan 
wewenang kepada manajer tiap 
tiap departemen untuk 
penyusunannya. Hal ini karena 
setiap manajer dianggap lebih 
menguasai dan mengerti 
mengenai bidang yang 
dikerjakannya. Namun dalam hal 
penyusunan anggaran ini seorang 
manajer belum mengikutsertakan 
bawahannya, sehingga bawahan 
kurang bertanggungjawab dalam 
pelaksanaannya. 

c. Pengklasifikasian biaya yang 
dilakukan oleh perusahaan belum 
bisa secara jelas menggambarkan 
pemisahan biaya terkendali dan 
tidak terkendali, sehingga dalam 
pengklasifikasian biaya yang ada 
belum memenuhi syarat untuk 
persyaratan akuntansi 
pertanggungjawaban. 

d. Sistem pelaporan biaya yang 
diterapkan Perusahaan Rokok 
PT. Semanggimas Agung 
Tulungagung telah sesuai dengan 
struktur organisasi ke tingkatan-
tingkatan  manajemen yang ada. 
Laporan yang dibuat perusahaan 
hanya menunjukan anggaran dan 
realisasi. Mengenai aliran 
pertanggungjawaban belum 
disusun mulai tingkat 
pertanggungjawaban terendah 
sampai pada tingkat 
pertanggungjawaban tertinggi. 

e. Dalam pengendalian biaya 
produksi Perusahaan Rokok PT. 
Semanggimas Agung 
Tulungagung belum sepenuhnya 
menerapkan sistem akuntansi 
pertanggungjawaban, terbukti 
belum adanya pemisahan biaya 
terkendali dan biaya tidak 

terkendali, selisih antara 
anggaran dan realisasi belum 
menyertakan penjelasan secara 
terperinci dan dalam penyusunan 
anggaran bawahan belum 
diikutsertakan, hal ini akan 
menyebabkan penyimpangan-
penyimpangan dan atas 
terjadinya penyimpangan tersebut 
bawahan kurang 
bertanggungjawab. 
 

Saran 
Memperhatikan kesimpulan diatas 

penulis akan memberikan beberapa 
saran yang sekiranya dapat 
memperbaiki sistem akuntansi 
pertanggungjawaban yang diterapkan 
dalam perusahaan, antara lain: 
1. Dalam menyusun anggaran produksi 

tahunan hendaknya 
mengikutsertakan bawahannya. 

2. Anggaran hendaknya disusun dan 
disajikan dengan memisahkan biaya 
terkendali dan biaya tidak 
terkendali, sehingga secara jelas 
dapat diketahui siapa yang 
bertanggungjawab atas 
penyimpangan yang ada. 

3. Untuk pengendalian biaya produksi 
pada setiap pusat biaya diharapkan 
penyusunan laporan 
pertanggungjawaban biaya dimulai 
dari seksi serta diberi kode rekening 
untuk seksi tersebut. 

4. Sebagai konsekuensi dari 
pelaksanaan akuntansi 
pertanggungjawaban maka 
hendaknya pimpinan perusahaan 
perlu memberikan imbalan dalam 
bentuk insentif atau penghargaan 
yang lain kepada manajer dari pusat-
pusat pertanggungjawaban yang 
dapat bekerja secara baik dan 
efisien.
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