
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

           Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan pada saat 

ini tengah menghadapi masalah persaingan yang sangat ketat baik dalam bidang 

ekonomi, politik, maupun dalam bidang teknologi dan informasi. Iklim kompetisi 

yang semakin nyata menyebabkan setiap badan usaha dihadapkan pada arena 

kompetisi dalam membuat minat dan kepercayaan publik atau masyarakat. Penilaian 

masyarakat terhadap pencapaian kinerja menjadi sebuah acuan penting di dalam 

melaksanakan kewajiban. 

 Pada umumnya sebuah badan usaha didirikan untuk mencapai kesejahteraan 

badan usaha tersebut. Dimulai dengan sebuah perencanaan awal berlanjut pada 

pemprosesan dengan pengendalian dan pengawasan untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Berbeda halnya dengan dinas-dinas yang terkait di dalam rumah tangga 

suatu provinsi daerah. Rencana kerja berfungsi sebagai pedoman dala penyusunan 

Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja  Daerah (RAPBD). Penyusunan renca 

kerja dimaksud mengandung konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan 

kegiatan yang dilaksanakan pada suatu dinas harus bersifat terukur dan 

memperhitungkan ketersediaan anggaran. 

     Indikator yang mempengaruhi pembuatan anggaran pada suatu provinsi yaitu 

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan 

nasional mengamatan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Daerah 

(RENJA SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 

1 (satu) daerah. Berdasarkan indikator tersebut, penyusunan anggaran belanja yang 

meliputi pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk menunjang tugas pokok 

dan fungsi pada dinas yang terkait sebagaimana ditetapkan dalam keputusan 

Gubernur Jawa Barat Nomor 59 tahun 2001 tanggal 4 desember 2001 tentang tugas 

pokok dan rincian tugas pada dinas yang terkait. 

 



 

 

 

 Keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan hasil analisis akuntabilitas 

kinerja diperoleh penilaian terhadap rencana kerja dengan realisasi pelaksanaan. 

Penyusunan anggaran dilakukan secara paralel dengan pembagian wewenang dan 

tanggung jawab operasional di dalam bagan organisasi dinas. Anggaran memerlukan 

standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan dari 

setiap aktivitas sehingga dapat di nilai pencapaian kinerja yang diperoleh. 

Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) didomonasi pada pembangunan, 

pengembangan dan penerapan serta pelayanan kepada SKPD pemerintah provinsi 

yang terkait. 

 Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, maka perusahaan                    

menyusun anggaran biaya operasional yang berperan aktif dalam meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan 

janka pendek. Apabila suatu perusahaan semakin maju, maka pendapatan dan 

pengeluaranyang selayaknya semakin besar, sehingga ada kemungkinan                 

beberapa sasaran dan tujuan ke dalam anggaran biaaya operasional berubah, hal ini 

juga berlaku pada DISKOMINFO Provinsi Jawa Barat. Dengan semakin                

efisiennya pemakaian biaya operasional, akan dapat membantu perusahaan                  

dalam usahanya meningkatkan efisiensi pemakaiaan biaya operasional serta 

membantu pihak manajemen dalam pengendalian operasi ataupun pengeluaran yang 

spesifik. 

       Upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 

yang ditunjang baik oleh belanja langsung maupun belanja tidak langsung adalah 

dengan menerapkan strategi disiplin anggaran operasional sesuia dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dengan membagi pekerjaan yang dapat dilaksanakan dan 

dimanfaatkan pada tahun anggaran dan program kerja yang belum dapat 

dilaksanakan dapat diarahkan pada pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran tahun 

berikutnya. 

 

 

 

 



 

 

 

 Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa pengendalian intern lebih 

mudah dikendalikan dibandingkan pengendalian ekstern, serta bagaimana cara 

instansi-instansi didalam melakukan fungsi-fungsi dan kewajibannya khususnya 

fungsi perencanaan dan pengendalian angaran biaya opersional. Atas  dasar uraian 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan observasi pada Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah 

kota Bandung  yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi. Dalam Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat anggaran sangatlah dibutuhkan 

agar aktifitas-aktifitas dapat berjalan dengan baik dan terkendali sehingga dapat 

diperoleh hasil yang diharapkan akan tercapai. Penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang anggaran biaya operasional pada Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disusun dalam laporan Tugas 

Akhir dengan judul : 

“Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Pada Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi  Jawa  Barat “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penyusunan anggaran operasional terkadang memiliki hambatan-hambatan, 

diantaranya KASUBAG harus mengantisipasi kejadian-kejadian dan keadaan yang 

tak terduga. 

  Masalah yang penulis kemukakan adalah : 

1. Bagaimana cara penyusunan Anggaran Biaya Opersional yang dilakukan Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat. 

2. Bagaimana  realisasi Anggaran Biaya Opersional Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Provinsi Jawa Barat. 

3. Hambatan dan solusi apa yang dihadapi di dalam penyusunan dan pelaksanaan 

Anggaran Biaya Opersional Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa 

Barat. 

 

 

 

 



 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

     Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penyusunan anggaran biaya operasional yang dilaksanakan pada 

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat telah memadai. 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan anggaran biaya operasional pada Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat 

3. Mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi di dalam penyusunan dan 

pelaksanaan biaya operasional Dinas Komunikasi dan Informatika /provinsi Jawa 

barat 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

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 instansi, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bahan dasar dalam 

penilaian kinerja instansi dan masukan dalam memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan biaya opersional. 

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

referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya. 

 

1.5   Metode Penelitian Tugas Akhir 

      Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 

adalah Metode Deskriptif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

1. Studi lapangan 

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data melalui observasi ataupun wawancara sehingga 

diperoleh informasi atau data 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 keuangan untuk memperoleh data 

yang diperlukan 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, mengumpulkan data, dam 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 opersional sehingga diharapkan 

wawasan dalam penulisan tugas akhir ini akan bertambah. Kegunaannya adalah 

untuk mendapatkan data atau informasi yang bersifat ilmiah atau teoritis dalam 

hubungannya dengan objek penelitian serta merupakan alat yang penting dalam 

mengambil suatu keputusan. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Tamansari No.55 

Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Juni 2009 

sampai dengan 26 Juni 2009. 

      

        

 

 

 

 

 


