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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dewasa ini semakin berkembang dengan pesat, Indonesia 

sebagai negara berkembang banyak melaksanakan usaha pembangunan di segala 

bidang. Dalam melancarkan proses pembangunan ini, semua pihak ikut terlibat di 

dalamnya. Hal ini sesuai dengan rencana-rencana pembangunan yang 

dicanangkan pemerintah dalam setiap REPELITA. Pada tahap awal pemerintah 

menetapkan pembangunan di sektor pertanian di dukung oleh sektor industri, 

kemudian pada dasawarsa terakhir ini pemerintah menekankan pada sektor 

industri termasuk industri berat. Pemerintah dalam hal ini mendukung setiap 

usaha untuk menunjang proses pembangunan. Dengan demikian, adanya lembaga 

keuangan tersebut dana yang ada pada masyarakat dapat dihimpun untuk 

membiayai proyek pembangunan. 

Untuk hal tersebut PT. X telah memenuhi diri dengan mengadakan 

reorientasi, restrukturisasi, dan revitalisasi sebagai pijakan oprasional ke 3 

kebijakan tersebut, dimaksudkan sebagai perencanaan strategis dalam 

mengendalikan manajemen untuk melaksanakan misi perusahaan. 

 Dengan semakin maju dan berkembangnya dunia usaha PT. X membawa 

konsekwensi bahwa pimpinan tidaklah mungkin dapat menangani pengawasan 

secara penuh akan jalannya perusahaan. Cara yang tepat yang dapat ditempuh 

pimpinan yaitu dengan menyusun rencana yang baik serta perlunya pengarahan 

untuk mencapai tujuan. Rencana yang baik merupakan suatu patokan sebagai 

bahan pembanding dengan kenyataan sebenarnya. Data akuntansi sangat penting 

bagi setiap tingkatan pimpinan untuk diolah menjadi suatu rencana yang disusun 

secara baik serta di imbangi dengan penerapan pengawasan yang efektif. 

Penerapan akuntansi sebagai dasar untuk perencanaan dan mengarahkan ke arah 

prinsip pengawasan semakin nyata. Semua data ini menyelamatkan harta 
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perusahaan, menjamin ketepatan data akuntansi serta ketaatan terhadap kebijakan 

yang digariskan dan meningkatkan efisiensi kerja. 

 Kondisi perekonomian yang semakin kompleks menuntut supaya suatu 

perusahaan untuk melakukan peningkatan produktifitas, daya saing dan 

keuntungan usaha agar dapat mempertahankan eksistensinya. Melalui keuntungan 

usaha ini perusahaan memiliki kemampuan untuk berkembang dan 

mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah perusahaan yang berkelanjutan. 

Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu memperoleh laba. Aktivitas perusahaan itu dapat 

berupa kegiatan pemasaran, kegiatan personalia maupun administrasi. 

Untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan manajemen yang baik 

dalam  melakukan kegiatan oprasional perusahaan yang meliputi perencanaan dan 

pengendalian yang tepat. 

Perencanaan berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan, sedangkan 

pengendalian digunakan perusahaan sebagai alat untuk menilai apakah  tindakan  

yang dilakukan sesuai dengan rencana, oleh karena itu dibutuhkan suatu alat 

manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan proses perencanaan dan 

pengendalian terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan dalam 

perusahaan. 

Alat manajemen yang diperlukan untuk proses perencanaan dan 

pengendalian salah satunya adalah anggaran. Anggaran tersebut sebagai dasar 

oprasional dan tolak ukur untuk pencapaian tujuan perusahaan juga bermanfaat 

untuk pengendalian perusahaan. 

Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya perencanaan 

dan pengendalian yang efektif. Penganggaran sebagai bagian dari aktivitas 

perencanaan merupakan suatu rencana tindakan manajemen yang dinyatakan 

secara kuantitatif dan berfungsi untuk membantu koordinasi dan pelaksanaanya. 

Anggaran sebagai alat pengendalian manajemen merupakan serangkaian tahapan 

yang dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan seluruh aspek 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorientasi 
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pada operasi dan pengelolaan yang efektif dan efisien yang pada akhirnya akan 

menggambarkan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

Anggaran terdiri dari beberapa jenis diantaranya  adalah anggaran biaya  

administrasi dan umum. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi 

semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya, 

bagian keuangan dan bagian administrasi. Sedangkan Anggaran administrasi yaitu 

anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. 

Bersama-sama dengan anggaran distribusi, maka anggaran biaya umum dan 

administrasi ini akan membentuk anggaran operasional .    

 Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang terjadi di bagian 

administrasi umum. Bagian ini pada umumnya merupakan bagian yang terdiri dari 

beraneka ragam pekerjaan (selain pabrik dan penjualan) dan karena banyaknya 

sering disebut sebagai bagian umum. Sesuai dengan namanya yaitu bagian 

administrasi dan umum, maka bagian ini akan mengurusi masalah-masalah 

administrasi perusahaan (kecuali administrasi penjualan dan administrasi pabrik) 

serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan secara 

umum. Fasilitas-fasilitas perusahaan untuk para karyawan baik dari pimpinan 

perusahaan sampai dengan karyawan yang paling bawah akan diurus di dalam 

bagian ini. Maka besar dan kecilnya suatu perusahaan akan mempengaruhi banyak 

dan sedikitnya serta kompleks dan tidaknya permasalahan yang timbul di dalam 

bagian administrasi dan umum ini. 

Anggaran administrasi dan umum merupakan bagian penting dalam 

kegiatan Oprasional Dinas atau Lembaga Daerah. Biaya ini penting karena 

Belanja Administrasi dan Umum berkaitan dengan pembiayaan Dinas atau 

Lembaga Daerah secara keseluruhan. Biaya-biaya ini dikeluarkan dalam rangka 

pengawasan dan pemberiaan jasa-jasa kepada setiap fungsi Dinas atau Lembaga 

Daerah. Oleh karena itu penyusunan Anggaran Biaya Administrasi dan Umum 

harus berjalan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan pelaksanaannya dan dapat menjelaskan biaya-biaya yang dibebankan 
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kepada masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh Dinas atau Lembaga Daerah 

tersebut.  

Salah satu cara untuk menyajikan informasi biaya adalah dengan 

menggunakan pengklasifikasian biaya yang bertujuan memperoleh pengalokasian 

biaya pada setiap bagian yang bersangkutan dengan menggunakan kode-kode 

rekening. Dengan adanya sistem kode rekening tersebut, akan lebih mudah 

memungkinkan pemasukan dan pembebanan berbagai macam biaya dapat 

dilakukan secara tepat ke dalam rekening pembukuan. 

Suatu anggaran harus selalu mendukung suatu rencana kerja yang 

mencangkup seluruh kegiatan dalam perusahaan, oleh karena itu diperlukan 

prosedur penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum yang sesuai dengan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. 

Salah satu isi anggaran (budget) adalah membuat laporan tentang realisasi 

pelaksanaan anggaran (budget), yang dilengkapi dengan berbagai analisa 

perbandingan antara budget dengan realisasinya. Sehingga dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi beserta sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dapat pula diadakan penilaian (evaluasi) 

tentang sukses atau tidaknya kerja perusahaan selama jangka waktu (periode) 

yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat pentingnya anggaran biaya 

administrasi dan umum dalam kegiatan oprasional perusahaan atau di dalam 

kegiatan oprasional pemerintahan, serta berdasarkan latar belakang masalah di 

atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan 

dalam bentuk penulisan Laporan Tugas Akhir. Adapun judul yang diambil untuk 

penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA 

ADMINISTRASI DAN UMUM PADA BAPESITELDA 

PROVINSI JAWA BARAT”. 

 

 

 



5 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perusahaan membuat penggolongan biaya administrasi dan 

umum 

2. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum 

yang dilakukan oleh BAPESITELDA provinsi Jawa Barat. 

3. Bagaimana perbandingan realisasi dengan anggaran biaya administrasi dan 

umum yang dilakukan oleh BAPESITELDA provinsi Jawa Barat. 

 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui,  mengumpulkan data dan 

informasi, mengolah dan kemudian menganalisis data dan informasi tentang 

pelaksanaan anggaran biaya administrasi dan umum pada BAPESITELDA 

provinsi Jawa Barat. 

Tujuan penulis mengadakan peninjauan adalah sesuai dengan masalah 

yang diidentifikasi di atas yaitu : 

1.  Untuk mengetahui  bagaimana perusahaan membuat penggolongan biaya 

administrasi dan umum 

2. Untuk  mengetahui Prosedur penyusunan anggaran biaya administrasi dan 

umum pada BAPESITELDA   provinsi Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui realisasi anggaran biaya administrasi dan umum yang 

ada di BAPESITELDA provinsi Jawa Barat. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Penelitian atas tinjauan anggaran biaya administrasi dan umum ini 

ditujukan untuk salah satu syarat ujian Tugas Akhir yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis maupun bagi pihak 

perusahaan atau pihak badan, serta pihak lain. 
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Kegunaan bagi penulis yaitu untuk dapat mengetahui pengelolaan biaya 

administrasi dan umum pada perusahaan atau institusi pemerintahan yang diteliti 

yang akan menambah pengetahuan secara praktik. Sehingga penulis dapat 

membandingkan antara pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dengan 

aplikasi  praktik di objek yang diteliti. 

Kegunaan bagi BAPESITELDA provinsi Jawa Barat yaitu sebagai bahan 

masukan khususnya dalam  hal pengelolaan anggaran biaya administrasi dan 

umum dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam hal perencanaan anggaran biaya administrasi dan umum  

pada masa yang akan datang. 

Kegunaan bagi pihak lain yaitu sebagai pemikiran dalam  melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan anggaran biaya 

administrasi dan umum lalu akan  menambah cakrawala pengetahuan dan 

penelitian di samping teori-teori yang diperoleh maupun buku-buku yang telah 

dibaca. 

 

1.5  Metodologi Tugas Akhir  

Penyusunan Tugas akhir ini menggunakan peninjauan deskriptif  yaitu  

suatu  metode yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data yang 

diperoleh pada lokasi penelitian ( praktek kerja lapangan ) dan kemudian  

membuat kesimpulan  untuk melengkapi data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan ( Library Reasearch ) 

Tujuan penelitian kepustakaan ini adalah mengumpulkan data referensi 

untuk melakukan penelitian dan pembuatan laporan tugas akhir ini dengan 

data yang diperoleh dari : 

a. Data Primer 

Yaitu data yang didapat langsung dari objek kerja praktek. Data 

tersebut di dapat dengan cara memantau langsung terhadap 

kegiatan-kegiatan perusahaan atau badan yang berhubungan dengan 

kerja praktek. 
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b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku relevan dengan masalah 

yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam 

menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja praktek. 

 

2.  Studi Lapangan ( Field Reasearch )  

Studi lapangan adalah peninjauan secara langsung pada objek penelitian 

untuk mendapatkan data dilapangan secara nyata. Selanjutnya penulis 

melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan judul kerja praktek. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

 

a. Wawancara ( Interview ) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara 

langsung dengan bagian yang terkait sesuai dengan judul yang 

penulis teliti. 

b. Pengamatan ( observation )  

Peneliti yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung terhadap prosedur biaya administrasi dan umum. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti, maka penulis mengambil lokasi di BAPESITELDA provinsi Jawa 

Barat yang beralamat di Jln. Taman Sari No. 55 Bandung. Penelitian ini dilakukan 

terhitung mulai tanggal 4 november sampai dengan 29 november.  

     

 

 

 

 


