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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelang era globalisasi perkembangan usaha meningkat semakin pesat

sehingga menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku ekonomi atau

dunia usaha pada umumnya. Kondisi ini menuntut manajemen harus menjalankan

peran semaksimal mungkin terutama fungsinya sebagai pengelola dan pengendali

seluruh aktivitas perusahaan.

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan maksud untuk memperoleh

laba yang merupakan tujuan utama perusahaan. Tercapainya tujuan ini tidak

terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam tercapainya tujuan hanya

dapat terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang direncanakan dilaksanakan

dengan seksama dan secara terperinci oleh mereka yang bertanggung jawab

terhadap kegiatan perusahaan.

Bagi 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 anggaran melalui penyusunan anggaran. Dimana anggaran

merupakan rencana tertulis manajemen mengenai kegiatan-kegiatan yang akan

datang. Anggaran harus mencerminkan secara formal kebijakan, rencana, sasaran,

dan tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan terlebih dahulu.

Penyusunan anggaran berjalan paralel dengan pembagian wewenang dan

tanggung jawab operasional yang tercermin dalam bagan organisasi perusahaan.

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat

dinilai kinerjanya. Anggaran juga dapat membantu seorang pimpinan untuk

mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan

koreksi dan pencegahan di masa yang akan datang.

Di sebuah perusahaan pada bagian pengadaan khususnya bagian gudang

sering terjadi penumpukan bahan baku yang diakibatkan oleh kelebihan
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pembelian bahan baku dibandingkan jumlah bahan baku yang diperlukan,

sehingga bahan baku yang menumpuk tersebut mengakibatkan pengurangan laba,

dikarenakan adanya biaya yang muncul akibat dari penyimpanan bahan baku

seperti biaya pemeliharaan, risiko turunnya kualitas, dan lain lain. Oleh karena itu

anggaran pembelian bahan baku sangat penting untuk mengendalikan masalah

tersebut. Dengan adanya suatu anggaran pembelian bahan baku tersebut maka

dapat diketahui kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan.

Atas dasar uraian tersebut, penulis memilih PT. PINDAD (Persero)

sebagai tempat objek penelitian yang merupakan salah satu perusahaan industri

manufaktur Indonesia yang bergerak dalam bidang produk militer dan produk

komersial. Di perusahaan tersebut anggaran sangat dibutuhkan agar aktivitas-

aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan terkendali sehingga laba yang

diharapkan akan tercapai. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

anggaran pembelian bahan baku Steering Gear pada PT. PINDAD (Persero) yang

selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul :

“TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN

ANGGARAN PEMBELIAN BAHAN BAKU STEERING GEAR PADA PT.

PINDAD (PERSERO)”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang

diidentifikasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pembelian bahan baku Steering

Gear pada PT. PINDAD (Persero)?

2. Bagaimana penyajian anggaran pembelian bahan baku Steering Gear pada

PT. PINDAD (Persero)?

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran

pembelian bahan baku Steering Gear pada PT. PINDAD (Persero)?
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1.3. Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pembelian bahan baku

Steering Gear pada PT. PINDAD (Persero).

2. Untuk mengetahui penyajian anggaran pembelian bahan baku Steering

Gear pada PT. PINDAD (Persero).

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan

anggaran pembelian bahan baku Steering Gear pada PT. PINDAD

(Persero).

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis, hasil penelitian dapat menambah kemampuan, wawasan dan

pengetahuan mengenai mekanisme pembuatan anggaran beserta asumsi-

asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan

baku pada perusahaan.

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

dalam penilaian kinerja perusahaan dan menjadi masukan dalam

memecahkan masalah yang berhubungan dengan penyusunan dan

penyajian anggaran pembelian bahan baku.

3. Bagi pihak-pihak lain, diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat

digunakan sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk menambah

pengetahuan, wawasan dan pemahaman terbatas pada judul yang diteliti.

1.5. Metodologi Laporan Tugas Akhir

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir

adalah metode Deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Studi lapangan (Field Research)

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk

memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara sehingga

diperoleh informasi atau data yang pasti dan dapat dipercaya.
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a. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-

pengamatan secara langsung pada pelaksanaan operasi perusahaan.

b. Wawancara

Tanya jawab dilakukan dengan karyawan atau pejabat yang berwenang

untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan objek penelitian

dan menguji kebenaran dari hasil wawancara yang diberikan.

2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Untuk melengkapi data primer penulis melakukan penelitian kepustakan

dengan cara membaca, mengumpulkan data, dan mempelajari literatur–

literatur yang ada, berupa buku–buku referensi baik secara langsung maupun

tidak langsung yang berkaitan dengan objek yang dibahas, dan sumber–

sumber data lainnya berhubungan dengan masalah anggaran pembelian bahan

baku 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. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilakukan pada PT. PINDAD (Persero) yang berlokasi di

jalan Gatot Subroto No. 517 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktik yang

dilakukan penulis mulai tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Juni

2010.


