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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar belakang Penelitian 

 Perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan dunia usaha yang 

mengarah pada globalisasi, mengakibatkan meningkatnya permintaan jasa dan 

barang bagi masyarakat. Peranan jasa semakin dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat, hal ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa maupun 

barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. 

Peningkatan atas permintaan jasa dan barang pada masa mendatang 

haruslah diimbangi dengan kesiapan perusahaan dalam perluasan jaringan 

kegiatan dan peningkatan mutu pelayanan. 

Mengingat pentingnya masa depan perusahaan, maka setiap perusahaan 

diharapkan mampu melakukan pengendalian setiap biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan dan pengurangan biaya yang tidak efektif sehingga pengendalian 

yang dilakukan salah satunya dengan memakai anggaran sebagai tolak ukur 

efektivitas suatu kegiatan. Anggaran merupakan suatu rencana yang akan datang 

dan anggaran ini dinyatakan dengan memakai satuan nilai mata uang. 

Penjualan jasa dan barang yang merupakan salah satu pendapatan utama 

perusahaan harus direncanakan secara teliti dan cermat. Rencana penjualan yang 

dituangkan di dalam anggaran penjualan merupakan acuan perusahaan untuk 

memasuki segmen pasar dengan memperhatikan data hasil operasi masa lalu 

sebagai dasar perencanaan operasi periode berikutnya. Agar rencana operasi 

dirancang lebih seksama, maka data masa lalu harus dipadukan dengan hasil 

analisa situasi lingkungan bisnis saat ini dan faktor ketidakpastian serta potensi 

pasar, selain itu digunakan pula analisa SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunities, Threath), sehingga dapat tersusun suatu anggaran yang realistis 

yang digunakan sebagai alat untuk menentukan target penjualan yang ingin 

dicapai. Berhasil tidaknya target dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang 

diterima dibandingkan dengan target yang dianggarkan. 



Bab I Pendahuluan 2 

Pelaksanaan anggaran pendapatan merupakan rencana manajemen dalam 

mengambil langkah-langkah positif sehingga perusahaan dapat dikendalikan pada 

arah tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian anggaran pendapatan 

diharapkan dapat meningkatkan laba operasi, sehingga harta milik perusahaan 

dapat diamankan dan keandalan data akuntansinya dapat dipercaya dan hal itu 

dapat mendorong adanya efisiensi usaha dan ditaatinya kebijakan manajemen 

yang telah ditetapkan. 

Perusahaan sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa dan barang 

yang memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum yang melibatkan 

masyarakat. Dalam menghadapi tingkat persaingan yang cukup tinggi dengan 

perusahaan lainnya lainnya, Perusahaan  harus mampu mengembangkan potensi 

dan peningkatan mutu  dalam pelayanannya. 

Tujuan utama suatu perusahaan dalam perekonomian yang bebas dan 

kompetitif dituntut untuk mampu menghasilkan laba yang optimal demi menjamin 

kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. 

Hal ini mendorong perusahaan harus  mampu menjalankan prinsip-prinsip 

pengelolaan secara efisien dan efektif sebagaimana perusahaan lain pada 

umumnya. 

Oleh karena itu agar tetap going concern, perusahaan harus selalu 

berusaha agar pendapatan yang diterima baik dari hasil penjualan jasa  maupun 

barang, pendapatan operasi dan non operasi lainnya diharapkan dapat menutupi 

biaya-biaya yang dikeluarkan dan sekaligus menghasilkan keuntungan yang 

optimal bagi perusahaan. 

Aktivitas penjualan jasa maupun barang mempunyai pengaruh yang sangat 

besar terhadap pembentukan laba perusahaan, sehingga aspek-aspek yang 

berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas penjualan jasa 

angkutan penumpang dapat berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan. 

Perencanaan dan pengendalian atas penjualan jasa dilakukan untuk mencapai 

target penjualan yang diinginkan sehingga manajemen dapat memperkirakan laba 

yang akan diperolehnya dalam suatu periode. 
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Untuk menjamin bahwa operasi dapat dilaksanakan secara efektif, mutlak 

perlu adanya alat bantu manajemen yaitu anggaran. Anggaran digunakan sebagai 

alat perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian perusahaan yang 

merupakan tolak ukur sampai sejauh mana pelaksanaan operasional mampu 

mencapai tujuan perusahaan dengan membandingkan rencana dengan 

pelaksanaannya. 

Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang terus-menerus atas kegiatan 

perusahaan, agar analisa dari hasil pendapatan yang sesungguhnya dapat lebih 

terkendali dan terhindar dari setiap kesalahan atau penyelewengan yang akan 

terjadi dan akhirnya dapat meningkatkan laba. Dalam membuat anggaran 

selanjutnya diharapkan pembuatan anggaran bukan hanya sekedar formalitas atau 

ramalan yang tidak beralasan tapi juga mendukung perolehan laba yang maksimal. 

Dalam pelaksanaan kegiatan operasi berpedoman pada anggaran yang 

ditetapkan untuk setiap tujuan. Perusahaan melakukan perbandingan atas 

pelaksanaan anggaran pendapatan dengan perolehan laba opersi.  

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dalam kaitannya 

dengan perolehan laba operasi perusahaan. Sebagai salah satu objeknya, penulis 

mencoba untuk mengangkat masalah tersebut dan mengungkapkan secara 

langsung aplikasinya sebagai laporan tugas akhir dengan judul : 

“PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN TERHADAP PEROLEHAN LABA OPERASI 

PERUSAHAAN” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis berusaha membatasi 

permasalahan yang akan dibahas dengan mengidentifikasikan masalah-

masalahnya sebagai berikut : 

1 Seberapa besar hubungan antara efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan 

dengan perolehan laba operasi perusahaan. 

2 Seberapa besar pengaruh dari efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan 

terhadap perolehan laba operasi perusahaan. 
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1.3 Maksud danTujuan Penelitian 

 Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi 

mengenai pengaruh pelaksanaan anggaran pendapatan terhadap perolehan laba 

operasi perusahaan. 

 Tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara efektivitas 

pelaksanaan anggaran pendapatan dengan perolehan laba operasi 

perusahaan. 

2. Seberapa besar pengaruh dari efektivitas pelaksanaan anggaran 

pendapatan terhadap perolehan laba operasi perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sidang akhir di 

Fakultas ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. Penulis dapat 

membandingkan aktivitas nyata dilapangan dengan teori yang selama ini 

penulis pelajari khususnya mengenai anggaran pendapatan terhadap 

perolehan laba operasi perusahaan 

2. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan yang berarti agar 

dapat    menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan penerapan 

sistem pengendalian manajemen perusahaan.  

3. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam menambah wawasan, 

pengetahuan dan sebagai panduan bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitianpada objek atau masalah yang sama. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dengan semakin berkembangnya aktivitas usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan, menyebabkan luasnya permasalahan yang dihadapi oleh manajemen 

perusahaan dalam menjalankan tugasnya. 

 Untuk meningkatkan laba operasi perusahaan diperlukan suatu 

perencanaan berupa anggaran yang tujuan dasarnya adalah untuk mengarahkan 

kegiatan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien, jika manajemen 

perusahaan dapat mempergunakan suatu alat bantu dengan baik, yang mempunyai 

peranan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan, 

salah satunya yaitu anggaran. 

 Fungsi dasar manajemen perusahaan di dalam menjalankan kegiatan 

operasi perusahaan adalah fungsi perencanaan, koordinasi dan fungsi 

pengendalian. Dengan demikian, manajemen harus melakukan perencanaan, 

pengkoordinasian dan pengendalian yang cermat bagi perusahaan. 

 Perusahaan lazim menggunakan anggaran sebagai sistem perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian dari seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran 

merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif dan berlaku untuk 

jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Pada dasarnya penggunaan 

anggaran adalah sebagai alat pedoman kerja dan memberikan arah serta target 

yang harus dicapai oleh perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

M. Munandar  (2000:1), mengemukakan pengertian anggaran sebagai 

berikut  

“ Yang dimaksud  dengan Business Budget atau Budget (anggaran) 
adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi 
seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 
moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang 
akan datang”. 
 
 
 
 



Bab I Pendahuluan 6 

Menurut Antony, dkk  dialih bahasakan oleh Agus Maulana (1993; 44) 

menyebutkan definisi anggaran adalah sebagai berikut:  

“ Anggaran adalah rencana manajemen,dengan asumsi bahwa 
lkangkah-langkah positif akan diambil dari pelaksanaan anggaran 
untuk merealisasi rencana yang telah disusun”. 
 
 

 Sedangkan Mulyadi (2001:448) mengemukakan pengertian anggaran 

sebagai berikut :  

 “ Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 
kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 
ukuran yang lain,yang mencakup jangka waktu satu tahun. Anggaran 
juga merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun 
berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan 
dalam proses penyusunan program. (programming)”.  
 

 Perencanaan dan pengendalian pendapatan harus dilaksanakan, karena 

pendapatan di dalam suatu perusahaan merupakan komponen yang cukup 

potensial dan sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Pada 

perusahaan peranan anggaran pendapatan adalah penting untuk mengukur efektif 

atau tidaknya suatu realisasi pendapatan yang diterima. 

 Pendapatan merupakan hasil atau prestasi perusahaan pada saat tertentu. 

Hasil atau prestasi tersebut pada umumnya diperoleh melalui penjualan yang 

meliputi transaksi penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva 

perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. 

 Anggaran pendapatan merupakan kegiatan lanjutan setelah perusahaan 

membuat anggaran penjualan artinya anggaran pendapatan disusun terlebih 

dahulu dengan memperhatikan rencana kegiatan penjualan. Apabila perusahaan 

dapat mengendalikan pendapatannya melalui anggaran pendapatan, maka 

perusahaan dapat meningkatkan laba operasinya pada tingkat yang seefektif 

mungkin. 

 Anggaran pendapatan sebagai alat pengendalian, dapat dipergunakan 

untuk melihat keefektivan pengendalian realisasi pendapatan melalui 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Apabila ada perbedaan antara 

anggaran dengan realisasinya, hal ini disebut penyimpangan. Penyimpangan 
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tersebut akan dianalisa untuk dicari penyebabnya serta mengambil tindakan-

tindakan koreksi bila penyimpangan tersebut merugikan perusahaan. Adanya 

anggaran dalam suatu perusahaan, akan dapat mendukung efektivitas operasi.  

 

 Menurut R. A. Supriyono ( 2000; 330) Pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut 

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggung 

jawaban dengan tujuannya”. 

Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat pertanggungjawaban 

terhadap pencapaian tujuan perusahaan semakin efektif kegiatan pusat 

pertanggung jawaban tersebut. Dimana defenisi efektif adalah melaksanakan 

sesuatu yang benar. 

Anggaran dan pengendalian pada dasarnya suatu sistem atau alat 

perencanaan dan pengendalian terpadu yang dijalankan dengan tujuan agar setiap 

aktivitas di dalam perusahaan dapat mencapai sasaran atau hasil sesuai dengan 

yang direncanakan.  

Untuk dapat mencapai efektivitas tujuan perusahaan, pencapaian laba yang 

maksimal dan anggaran pendapatan sebagai fungsi pengendalian pendapatan 

merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, 

anggaran tersebut harus disusun dengan seksama dan akurat dengan 

memperhatikan berbagai faktor yang ada dan dilakukan oleh semua tingkatan 

manajemen yang ada dalam perusahaan secara lebih terpadu dan bertanggung 

jawab. 

Menurut Hendriksen (2000; 346) menyatakan bahwa laba operasi adalah 

Sebagai berikut:  

Memusatkan pada pengukuran efisiensi perusahaan dengan 

pemanfaatan secara efektif sumber daya perusahaan dalam mengoperasikan 

perusahaan dan menghasilkan laba.  

Dalam menghitung laba, penekanan tertentu  diletakkan pada istilah kini    

( masa berjalan ) dan operasi. Hanya perobahan nilai dan kejadian yang dapat 

dikendalikan oleh manajemen dan yang dihasilkan dari periode berjalan yang 
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harus dimasukkan. Jadi laba operasi lebih berarti untuk perbandingan antar 

periode dan antar perusahaan dan untuk membuat prediksi. 

 Laba operasi yang dihasilkan oleh anggaran pendapatan diukur secara 

moneter, tetapi  biaya-biaya yang terjadi tidak dibandingkan secara langsung 

dengan laba operasi tersebut, perbandingan antara anggaran pendapatan dengan 

laba operasi sesungguhnya terjadi menunjukkan efektivitas pendapatan. 

Berdasarkan dari kerangka pemikiran tersebut di atas maka hipotesis yang 

akan dibuktikan dalam penelitian : 

♦ Terdapat hubungan yang signifikan antara efektivitas pelaksanaan anggaran 

pendapatan dengan perolehan laba operasi perusahaan. 

♦ Terdapat pengaruh signifikan dari efektivitas pelaksanaan anggaran 

pendapatan terhadap perolehan laba operasi perusahaan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam melaksanakan penelitian adalah 

metode deskriptif yang mengkhususkan pada metode studi kasus. Berdasarkan 

metode ini, akan diamati secara seksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat 

dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang menunjang 

penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut diolah, dianalisis, 

dan diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasar-dasar teori yang ada 

sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang akan diteliti dan dari 

hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

1. Penelitian Lapangan (field research) 

 Penelitian Lapangan adalah untuk memperoleh data primer dengan cara   

mengadakan pengamatan ke lokasi perusahaan. Data primer ini diperoleh 

dengan menggunakan: 

� Wawancara, untuk memperoleh data kuantitatif dengan mengadakan 

dialog   atau tanya jawab secara langsung dengan para staf yang terkait 

mengenai data yang ingin dikumpulkan. 



Bab I Pendahuluan 9 

� Observasi (pengamatan langsung), untuk memperoleh gambaran yang jelas 

dengan meninjau dan mengamati secara langsung terhadap objek yang 

diteliti. 

� Dokumentasi, yaitu pengumpulan data kuantitatif dengan cara 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen atau catatan-catatan 

perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian Kepustakaan adalah membaca dan mempelajari buku-buku serta 

sumber-sumber laiyang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di PT. Kereta Api                    

( Persero ) Bandung. Pelaksanaan penelitian ini  dilaksanakan  dari bulan 

November 2005 sampai dengan Januari 2006. 


