
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan maksud untuk memperoleh 

laba yang merupakan tujuan utama perusahaan. Tercapainya tujuan ini bukanlah 

yang terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam arti tercapainya tujuan 

hanya dapat terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan harus 

direncanakan dengan seksama dan teliti secara terperinci oleh mereka yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka manajemen harus menjalankan peranannya semaksimal mungkin terutama 

dalam fungsinya sebagai pengelola dan pengendali aktivitas perusahaan. 

Untuk perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang luas, 

manajemen tidak dapat lagi mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. 

Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat membantu manajemen untuk dapat 

mengendalikan perusahaan yaitu melalui penyusunan anggaran. Menurut M. 

Nafarin (2004:9), dimana “Anggaran merupakan rencana tertulis manajemen 

mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 

yang akan datang. Anggaran harus mencerminkan secara formal kebijakan, 

rencana, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan terlebih 

dahulu”. 

Penyusunan anggaran berjalan dengan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab operasional yang tercermin dalam bagan organisasi perusahaan. 

Anggaran disusun dan ditetapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan oleh 

anggota-anggota organisasi perusahaan. Dari realisasi ini, kemudian dibuat 

laporannya dan pihak manajemen dapat menilai dan mengevaluasi realisasi 

tersebut dengan anggaran yang telah dibuat. Apakah sudah tercapai atau belum, 

kemudian disusun tindakan yang akan diambil serta keputusan yang diperlukan. 

Anggaran operasional merupakan faktor yang controlable yaitu faktor-

faktor yang dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan dengan keinginan 



 

 

atau kebutuhan untuk periode yang akan datang. Kegagalan dalam penanganan 

anggaran akan menghambat jalannya perusahaan. Agar kelangsungan perusahaan 

tetap terjaga, perusahaan dalam menyusun anggaran biaya operasional harus 

dikerjakan secara teliti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat 

membantu manajer perusahaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai perencana 

dan pengendali biaya operasional sehingga pengeluaran dapat dibatasi dan 

diarahkan kesaluran yang memberikan harapan paling banyak. 

Dalam hal ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung 

Ritel merupakan salah satu perusahaan yang menjadikan anggaran biaya 

operasional sebagai salah satu pedoman penting untuk mencapai sasaran yang 

ditargetkan yaitu memperoleh laba. 

Dari uraian di atas diperoleh gambaran mengenai bagaimana manajemen 

melakukan fungsi-fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan dan 

pengendalian dalam pengambilan keputusan terhadap penyusunan anggaran biaya 

operasional perusahaan. Atas dasar uraian tersebut penulis tertarik untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PADA                          

PT. ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO) CABANG BANDUNG 

RITEL”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran biaya operasional pada                 

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel? 

2. Bagaimana pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel? 

  

 

 

 



 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari kerja praktik adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran biaya operasional pada                    

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Dari hasil penyusunan laporan ini diharapkan dapat menghasilkan 

informasi yang terpercaya dan relevan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti di bawah ini: 

1. Bagi penulis, pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan dapat memberikan 

pengalaman bagi penulis untuk melihat kondisi perusahaan untuk menambah 

pengetahuan. 

2. Bagi perusahaan, hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat 

dan merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menilai 

efektifitas anggaran sebagai alat bantu pengendalian biaya operasional bagi 

manajemen perusahaan. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain, diharapkan dapat 

bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai penganggaran dan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi tentang anggaran biaya operasional. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam menyusun LaporanTugas Akhir, adalah 

Metode Deskriptif Analisis, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

tentang objek yang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan 

dimana tempat penulis melakukan kerja praktik. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

1. Studi Lapangan 

a. Observasi, melakukan peninjauan dan pengumpulan data dengan 

mengamati sumber data yang akan dianalisa, khususnya di Bagian 

Keuangan. 

b. Wawancara, melakukan tanya-jawab secara langsung dengan petugas 

perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Praktek magang, melakukan peninjauan langsung dengan cara kerja 

praktek di perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan 

 Memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, diktat-

diktat yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel yang berlokasi di Jalan W.R 

Supratman No.35 Bandung. Pelaksanaan praktik kerja ini dilakukan pada tanggal 

8 Juli 2008 sampai dengan 29 Agustus 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


