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BAB I 

PENDAHULUAN  

I.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, semua 

perusahaan dituntut untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak 

lain bertujuan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Untuk 

mendapatkan laba yang maksimal, pihak Top Management harus bisa menentukan 

apakah suatu keputusan yang akan diambil tersebut memiliki kemungkinan untuk 

menghasilkan laba yang maksimal atau tidak. Sebagai perusahaan yang bergerak di 

bidang pengorganisaian event, pihak Top Management harus bisa memilih proyek 

yang berpotensi untuk menghasilkan laba yang maksimal. 

Laporan anggaran yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu 

sumber informasi mengenai layak atau tidaknya perusahaan menerima suatu 

proyek yang akan dikerjakan tersebut. Dengan menganalisis laporan anggaran 

maka pihak Top Management dapat mengetahui besar kecilnya laba yang 

dihasilkan dari suatu proyek yang dijalankan tersebut, bahkan untuk mengetahui 

secara statistik kondisi keuangan yang akan terjadi pada masa depan. 

PT. P-Communication merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang event organizer yang merupakan suatu lembaga yang khas, karena hanya 
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bergerak dibidang pengorganisasian event yang ingin diadakan oleh perusahaan 

tertentu dalam mempromosikan suatu produknya. Sedangkan untuk pembuatan 

konsep, hal tersebut diserahkan oleh perusahaan (klien) mereka, apakah konsep 

tersebut didesain oleh klien sendiri atau diserahkan oleh PT. P-Communication. 

Lembaga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perusahaan yang 

membutuhkan jasanya. Dalam perkembangannya perusahaan ini dituntut untuk 

menghasilkan laba yang besar, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari 

perusahaan ini. 

Sebagai perusahaan jasa, kesehatan keuangan harus tetap dijaga, untuk 

mengetahui apakah suatu proyek berpotensi atau tidak dalam menghasilkan laba, 

perusahaan dapat memprediksikannya dengan mengevaluasi laporan anggaran. 

Laporan anggaran tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisa 

budgeting, khususnya NPV (Net Present Value), Payback Period, ROA (Return 

On Asset). Dengan demikian, laporan anggaran dapat dijadikan suatu sumber 

informasi yang cukup akurat mengenai layak atau tidaknya perusahaan menerima 

proyek tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa laporan anggaran sangat 

diperlukan oleh berbagai pihak dengan keperluan yang berbeda, khususnya dalam 

kemampuanya untuk menghasilkan laba. Mengingat pentingnya hal tersebut maka 

penulis merasa tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul 

ANALISA ANGGARAN PROYEK PADA PT. P-COMMUNICATION 

BANDUNG  
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I.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul maka penulis ingin 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perbandingan NPV (Net Present Value) dari beberapa proyek 

yang diterima oleh PT. P-COMMUNICATION Bandung ?  

2. Bagaimana Perbandingan Payback Period dari beberapa proyek yang 

diterima oleh PT. P-COMMUNICATION Bandung ? 

3. Bagaimana Perbandingan ROA (Return On Asset) dari beberapa proyek 

yang diterima oleh PT. P-COMMUNICATION Bandung ?  

I.3  Maksud dan Tujuan  

Sesuai masalah yang tertera di atas, maka maksud dan tujuan Tugas Akhir 

ini adalah mengumpulkan data, mengolah, serta menganalisis anggaran dari proyek 

yang akan diterima oleh  PT. P-COMMUNICATION. 

1. Untuk mengetahui kelayakan dari investasi yang telah ditanamkan. 

2. Untuk mengetahui proyek mana yang lebih cepat dalam pengembalian 

investasinya. 

3. Untuk mengetahui proyek mana yang lebih bersifat mutually exclusive.  
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I.4  Kegunaan Hasil Penelitian  

Dengan dilakukannya penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis 

berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain : 

 

Bagi penulis, Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang analisis anggaran. 

 

Bagi perusahaan, Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan 

dalam mengeluarkan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya yang 

sehubungan dengan penggunaan analis anggaran. 

 

Bagi pihak lain, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan 

Tugas Akhir bagi yang berminat untuk bidang yang serupa.  

I.5  Metodologi Penelitian   

Dalam Laporan Tugas Akhir ini teknik yang digunakan bersifat survey, 

sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, 

yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran keadaan 

suatu objek yang sebenarnya. Data yang diolah kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan.   
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Adapun teknik pengumpulan data Primer dilakukan dengan cara : 

 
Penelitian Lapangan (Field Research) 

Suatu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data dari 

perusahaan yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan 

dianalisis. 

 

Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 

dari berbagai sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan teknik pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis. Penelitian 

kepustakaan ini dapat digunakan sebagai dasar pedoman dalam melakukan 

penelitian lapangan.   

I.6  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT. 

P-COMMUNICATION  Jl. Waspada 18 Cipaganti Bandung 40161, sedangkan 

waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 

Februari 2009 sampai dengan 9 Agustus 2009.   


