
 

 

 

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  

sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam arti tercapainya 

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

telah direncanakan dengan seksama dan teliti secara terperinci oleh mereka yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka manajemen harus melaksanakan perannya semaksimal mungkin terutama 

dalam fungsinya sebagai pengelola dan pengendali aktivitas perusahaan. 

Untuk perusahaan yang mempunyai kegiatan operasional yang luas, 

manajemen tidak dapat lagi mengawasi jalannya perusahaan secara langsung oleh 

karena itu diperlukan alat yang dapat membantu manajemen untuk mengendalikan 

perusahaan yaitu melalui penyusunan anggaran. Anggaran adalah suatu rencana 

keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. 

Anggaran (budget) merupakan kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang untuk jangka waktu tertentu (M. Nafarin 2004:9). Penyusunan anggaran 

berjalan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang 

tercemin 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 dengan tindakan yang akan 

diambil serta keputusan yang diperlukan. 

Hal ini terjadi pada Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) sebagai salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki kendala terhadap Biaya 

Pengembangan Teknologi dan Aplikasi yang berimbas terhadap membengkaknya 

biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh BBLM. Hal tersebut mengacu pada 



 

 

 

standarisasi produk yang diterapkan oleh pihak luar negri, misalnya pada 

Penelitian Pemanfaatan Microalgae Menjadi Biodisel pada proses tersebut 

diperlukan biaya produksi yang tidak sedikit sedangkan perusahaan memiliki 

standar pada setiap produk yang akan diteliti dan dikembangkan, namun 

mengingat standarisasi yang diterapkan perusahaan asing maka BBLM harus 

mengeluarkan biaya lebih besar hal tersebut tentu akan berdampak besar pada 

pengeluaran biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh BBLM. 

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisa 

adalah bagaimana cara untuk menekan atau menghindari pemborosan biaya 

operasional serta mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan terutama dalam 

hubungannya dengan biaya operasional, maka diperlukan anggaran biaya 

operasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka manajemen harus 

melaksanakan perannya semaksimal mungkin terutama dalam fungsinya sebagai 

pengelola dan pengendali efektivitas perusahaan yaitu dengan membuat rencana 

tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pemakaian 

biaya dapat dibatasi dan diarahkan. 

 Anggaran biaya operasional berperan aktif dalam meningkatkan 

pendapatan perusahaan dan memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak 

melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran, sehingga  pengeluaran dapat 

dibatasi dan diarahkan ke bagian yang paling berpotensi untuk menghasilkan laba. 

Permasalahan yang muncul jika pengendalian biaya operasional tidak dilakukan 

maka akan berdampak buruk pada aktivitas perusahaan yaitu terjadinya 

pemborosan sumber daya yang berakibat tidak tercapainya tujuan perusahaan, 

sehingga perusahaan akan mengalami gulung tikar atau kebangkrutan. 

 Pengendalian terhadap konsumsi sumber daya yang diperoleh dan 

digunakan secara efektif dan efisien akan sangat membantu perusahaan mencapai 

target laba. Anggaran biaya operasional merupakan faktor yang contralable 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, maka perusahaan menyusun anggaran 



 

 

 

biaya operasional yang dikerjakan secara teliti dan sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan. 

 Menyadari pentingnya kegiatan operasional dalam kalangsungan aktivitas 

perusahaan tetap terjaga, maka perusahaan menyusun anggaran biaya operasional 

yang berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Anggaran biaya 

operasional merupakan anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-

kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) yang akan datang                           

(M. Munandar 2001:23). Sebagai alat pengendali, anggaran biaya operasional 

merupakan alat bantu para manajer yang bertanggung jawab dalam 

mengendalikan biaya operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang 

telah ditetapkan menyangkut biaya operasional. Sehingga dengan semakin 

efisiennya pemakaian biaya operasional yang semakin besar. Peranan anggaran 

sangat membantu dalam mengendalikan biaya operasi atau pengeluaran yang 

spesifik, dengan demikian pengeluaran dapat dibatasi dan diarahkan ke saluran 

yang memberikan banyak harapan. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya anggaran biaya 

operasional dalam kegiatan perusahaan atau di dalam kegiatan pemerintah, serta 

berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan  

suatu penelitian yang akan dituangkan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir 

dengan judul : “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA 

OPERASIONAL PADA BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penyusunan anggaran biaya operasional terkadang memiliki hambatan-

hambatan diantaranya manajemen harus mengantisipasi kejadian-kejadian dan 

keadaan yang tak terduga. Masalah yang penulis kemukakan adalah : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran biaya operasional yang 

dilaksanakan pada Balai Besar Logam dan Mesin 

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran biaya operasional pada Balai 

Besar Logam dan Mesin.  

 



 

 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran biaya operasional yang 

dilaksanakan pada Balai Besar Logam dan Mulia 

2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan anggaran biaya operasional pada 

balai Besar Logam dan Mesin. 

 

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. Untuk penulis, hasil penelitian dapat menambah kemampuan, wawasan dan 

pengetahuan mengenai mekanisme pembuatan anggaran beserta asumsi-

asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan anggaran. 

2. Untuk perusahaan, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bahan dasar 

dalam kinerja perusahaan dan menjadi masukan dalam memecahkan masalah 

yang berhubungan dalam penyususnan anggaran. 

3. Untuk pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi 

dan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 

adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :  

1. Studi Lapangan  

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara sehingga 

diperoleh informasi atau data melalui yang pasti dan dapat dipercaya. 

a. Observasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-

pengamatan secara langsung pada pelaksanaan operasi perusahaan. 

 



 

 

 

b. Wawancara 

Tanya jawab dilakukan dengan Bagian Accounting untuk memperoleh data 

yang diperlikan terkait dengan objek penelitian dan menguji kebenaran 

dari hasil wawancara yang diberikan. 

2. Studi Kepustakaan  

Untuk melengkapi data primer penulis melakukan penelitian kepustakaan 

dengan cara membaca, mengumpilkan data, dan mempelajari literatur-literatur 

yang ada, berupa buku-buku referensi baik secara langsung maupun tidak 

langsung berkaitan dengan objek yang dibahas, dan sumber-sumber data 

lainnya berhubungan dengan masalah anggaran biaya operasional sehingga 

diharapkan wawasan dalam penulisan tugas akhir ini akan bertambah. 

Kegunaannya adalah untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat 

ilmiah dan teoritis dalam hubungannya dengan objek penelitian serta 

merupakan alat yang penting dalam mengambil suatu keputusan 

 

1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir  ini, penulis melakukan kerja praktik pada Balai Besar 

Logam dan Mesin yang berlokasi di Jl. Sangkuriang No. 12 bandung. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan terhitung mulai tanggal 18 Maret 2009 

sampai dengan 18 April 2009. 


