
Abstrak 

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat 

untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Manajemen (Studi Kasus PT. 

Srikandi Inti Lestari). Di bawah bimbingan Pembimbing I Dr. Nurlaila, SE, MA 

dan pembimbing II Rahmi Syahriza, S. Th.I, MA. Akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan suatu system yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 

pengawasan kinerja pekerja. System ini di desain sedemikian rupa untuk 

memastikan segala kegiatan perusahaan berada dalam pengawasan. Penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang 

dihadapi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menyediakan data dan 

informasi yang cepat, akurat dan berdaya guna. Dalam metode penelitian ini 

penulis memperhatikan rincian anggaran perusahaan dengan laporan aktual 

manajemen pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban sangat 

penting dalam prestasi perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan penilitian deskriptif untuk menjelaskan secara detail metode 

pertanggungjawaban yang digunakan oleh perusahaan. Selain itu penggunaan 

metode kualitatif juga digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan 

melakukan wawancara dengan divisi keuangan pada PT. Srikandi Inti Lestari 

sebagai bagian dari data primer penelitian ini. Sementara data sekunder dari 

penelitian ini diperoleh dari publikasi perbandingan teori penelitian terdahulu. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini peneliti menemukan bahwa PT. Srikandi 

Inti Lestari telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban namun perusahaan 

belum sepenuhnya menerapkan kode rekening dalam akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai syarat dalam akuntansi pertanggungjawaban. Dilain 

sisi perusahaan tersebut telah memadai pelaksanaan pengendalian biaya terlihat 

dari realisasi anggaran perusahaan yang jelas dan terperinci.  

 

Kata Kunci: Akuntansi pertanggungjawaban, Efektifitas dan Efisiensi, 

Manajemen. 
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