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ABSTRAK 

PT. Makmur Bersama merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

kontraktor, developer dan supplayer. Penulis melakukan penelitian di perusahaan ini dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

pengendalian biaya pada PT. Makmur Bersama telah berfungsi dengan baik sesuai dengan 

syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban. 

Jenis data yang dipergunakan penulis adalah data primer, dari hasil wawancara 

dengan bagian keuangan. Data sekunder data yang diperoleh dari file- file perusahaan. Data 

tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, dengan membandingkan antara data 

yang ada dengan teori yang penulis pelajari. 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan dalam perusahaan yaitu: 

penyusunan anggaran pada perusahaan ini belum mencerminkan azas partisipasi karena 

belum melibatkan semua unsur yang ada. Kode perkiraan yang ada belum sepenuhnya sesuai 

dengan prinsip akuntansi pertanggungjawaban. Perusahaan juga belum melakukan evaluasi 

atas kinerja perusahaan secara priodik. Kemudian penerapan reward and punishment system 

belum diterapkan secara tegas. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada perusahaan ini belum berjalan 

sebagaimana mestinya . 

Keyword: Akuntansi pertanggungjawaban, alat pengendalian biaya, penyusunan 

anggaran, kode perkiraan, sistem pelaporan pertanggungjawaban biaya, penerapan reward 

and punishment system. 
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