
A. Latar Belakang Masalab 

BABI 

PENDAHULUAN 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun 

sedemikian rupa sehingga pengumpuJan dan pelaporan biaya dan pendapatan 

dilakuk.an sesuai dengan pusat pertanggungjawaban atas penyimpangan bi aya dan 

pendapatan yang telah dianggarkan. sistem ini merupakan alat bagi manajemen 

puncak untuk melakukan pengendalian yaitn dengan cam yang dilaporkan oleb 

bagian akuntansi. Sehingga dari penyimpangan-penyimpangan yang tetjadi dapa1 

dianalisa dan dievaluasi efektif dan efisien setiap pusat pertanggungjawaban. 

Terbadap pemborosan-pemborosan biaya yang tetjadi dapat ditujukan pusat 

pertanggungjawaban mana yang harus bertanggungjawab sehingga dapat 

dilakukan tindakan k.oreksi terhadap peoyimpangan-penyimpangan tersebu1. 

Pengendalian biaya merupakan salah satu aktivitas yang terpenting didalam 

setiap apotik. Biaya merupakan pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan 

atau dik.eluarkan oleh pihak apotik dalam rangka meocapai tujuan tertentu. Namu 

tidak semua pengorbanan tersebut dapat dianggap sebagai biaya, hanya 

pengorbanan yang bersifat ekonomis saja yang dapal diartikan sebagai biaya. 

Rumah Sakit Umum Dr H. KumpuJan Pane Tebing Tinggi sebagai unit 

organisasi Departemen Kesehatan Republik. Indonesia. benlda dibawah dan 

bertanggungjawab langsung kepada Direk:torat Jenderal Pelayanan Medik dan 

wajib melaksanakan sistem laporan rumah sakit. sistem pelaporan rumah sakit 

sangat direncanakan oleh sistem pencatatan data yang dilakukan dimasing-masing 
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writ. Rumah Sakit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi menerapkan 

akuntansi pertaoggungjawaban biaya pada setiap unit pelayanan, Penelitian ini 

mempelajari sistcm akuntansi penanggungjawaban pada unit apotik. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mclakukon penelitian 

yang dituaogkao dalam 'ikripsi berjudul "Akuntansi Pertanggungjawaban 

Pusat Biaya Sebagai Alat Bantu DaJam Si!tem Pengeadaliaa Manajemea 

Pada Apotik Rumab Sa kit Umum Dr. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi' 

B. Rumusan Masalab 

Pada penelitiao ini. penulis membuat rumusan masalah sebagai berikul 

"Apakah akuntansi pertanggungjawaban telah dapat digunakan sebagai tolak ukur 

penilaiao kine�a manajer pusat pertaoggungjawaban dalam melaksanakan 

pengendaliao biayaT'. 

C. Tujuan PenelitiaD 

Tujuan penclitian yang penulis lakukan adalah : 

I. Untuk mcngctahui akuntansi pertaoggungjawaban pusat biaya pada writ 

apotik sebagai alat bantu dalam sislem pengendalian manajemen pada 

Rumah Sakit Umum Dr. H. KumpuJan Pane Tebing Tinggi. 

2. Untuk mengctahui scjauhmana manfaat akuntaosi pertaoggungjawaban 

pusat biaya pada writ apotik sebagai alat bantu dalam sistem pcngendalian 
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