
ABSTRAK 

 

 Biaya administrasi dan umum dalam perusahaan atau intansi merupakan biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengoperasikan suatu 

perusahaan atau instansi. Biaya administrasi dan umum menangani biaya yang 

kaitannya dengan masalah-masalah administrasi perusahaan (kecuali administrasi 

penjualan dan administrasi pabrik) serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan 

kepentingan perusahaan secara umum. 

 Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dilaksanakan pada Balai Pengawasan 

Dan Sertivikasi Benih Tanaman Provinsi Jawa Barat dan yang menjadi objek penelitian 

adalah mengenai prosedur penyusunan dan analisis yang terdapat dalam anggaran biaya 

administrasi dan umum yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan 

Sertivikasi Benih Tanaman Provinsi Jawa Barat. 

 Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

metode deskriptif yaitu dengan melakukan pengumpulan data berupa penelitian 

lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam membahas hasil penelitian, penulis 

melakukan pengolahan data dengan cara membahas data yang diperoleh kemudian 

dibandingkan dengan teori yang relevan untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis juga mengungkapkan teori-teori yang 

dikemukakan para ahli sehingga dapat diambil suatu hasil akhir dari kerja praktik. 

 Proses penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum ini dilaksanakan 

dengan menggunakan metode campuran top down dan bottom up, dimana semua unit 

organisasi dilibatkan dalam menyusun anggaran biaya administrasi dan umum.  

Prosedur pelaksanaan penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum di 

UPTD BPSBTPH sudah cukup memadai, hal tersebut dapat dilihat dari telah 

dilaksanakannya tahapan-tahapan seperti: penentuan sasaran oleh Kepala UPTD 

BPSBTPH, pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan aktivitas tersebut oleh Bagian Keuangan, penelaahan oleh Kepala UPTD 

BPSBTPH terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh Bagian Keuangan dan 

persetujuan oleh Kepala UPTD BPSBTPH terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh Bagian Keuangan. Tahapan-tahapan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh 

UPTD BPSBTPH, sehingga tujuan-tujuan yang direncanakan mendapatkan hasil yang 

optimal. 

Akhir kata penulis menyarankan agar intansi tersebut harus dapat meningkatkan 

lagi penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan lebih baik agar tujuan-tujuan dari 

anggaran instansi tersebut dapat dicapai secara optimal. 

 

 

 

 
 

 

 

 


