
 

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 

merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam arti 

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

dilakukan harus direncanakan secara 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 pengelolaan 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 merupakan rencana 

tertulis manajemen mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

jangka waktu yang akan datang  jadi anggaran harus mencerminkan secara formal 

kebijakan, rencana, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan 

terlebih dahulu. 

Anggaran disusun dan ditetapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan 

oleh anggota-anggota organisasi perusahaan. Dari realisasi ini kemudian dibuat 

laporannya, dari pihak manjemen dapat menilai dan mengevaluasi realisasi 

tersebut dengan anggaran yang telah dibuat apakah sudah tercapai atau belum, 

kemudian disusun tindakan-tindakan yang akan diambil dan keputusan-keputusan 

lainnya yang diperlukan. Anggaran juga membantu seorang pimpinan untuk 

mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan 

koreksi-koreksi dan pencegahan di masa yang akan datang. 

 

 



 

Anggaran terdiri dari beberapa jenis salah satu diantara jenis anggaran, 

yaitu anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan 

umum merupakan bagian terpenting dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Biaya ini penting karena biaya administrasi dan umum berkaitan dengan 

pembiayaan perusahaan secara keseluruhan, biaya-biaya ini dikeluarkan dalam 

rangka pengawasan dan pemberian jasa-jasa kepada setiap fungsi perusahaan. 

Anggaran biaya administrasi dan umum bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai alat tolok ukur dalam mengendalikan biaya-biaya yang dilakukan 

perusahaan disamping biaya produksi. Karena biaya administrasi dan umum dapat 

menjelaskan rincian biaya-biaya yang di bebankan kepada perusahaan. Salah satu 

cara untuk mempermudah pengalokasian biaya kepada setiap bagian yang 

bersangkutan.  

Kegagalan dan penanganan anggaran akan menghambat jalannya 

perusahaan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, perusahaan dalam 

menyusun anggaran harus dikerjakan secara teliti terutama dalam menyusun 

anggaran biaya administrasi dan umum yang sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan sehingga dapat membantu manajer perusahaan dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai perencana dan pengendali biaya-biaya sehingga pengeluaran 

dapat dibatasi dan diarahkan ke saluran yang dapat memberikan harapan yang 

paling banyak. 

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana cara 

manajemen melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pengambilan 

keputusan terhadap penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum pada 

perusahaan.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir 

dengan judul : “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA 

ADMINISTRASI  DAN UMUM PADA PT KUKUH TANGGUH SANDANG 

MILLS (KTSM).” 

 

 

 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang anggaran biaya administrasi dan umum agar 

tidak terjadinya kesalahan maka penulis membatasi permasalahan sebagai         

berikut : 

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya administrasi 

dan umum pada PT Kukuh Tangguh Sandang Mills. 

2. Bagaimana pelaksanaan anggaran biaya administrasi dan umum pada                   

PT Kukuh Tangguh Sandang Mills. 

3. Apa yang menjadi hambatan dan solusi yang diambil dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran biaya administrasi dan umum pada PT Kukuh Tannguh 

Sandang Mills. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dari kerja praktik ini dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data 

guna penyusunan Laporan Tugas Akhir. Adapun tujuan diadakannya Tugas Akhir 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

administrasi dan umum pada PT Kukuh Tangguh Sandang Mills. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran biaya administrasi dan umum pada 

PT Kukuh Tangguh Sandang Mills. 

3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang diambil dalam pelaksanaan dan 

penyusunan anggaran biaya administrasi pada PT Kukuh Tangguh Sandang 

Mills. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kerja praktik ini dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Tugas 

Akhir yang diharapkan berguna bagi : 

1. Penulis, sebagai alat pembanding antara teori yang diperoleh di dalam 

perkuliahan dengan praktik yang terdapat di dalam suatu perusahaan dan juga 

sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai 



 

anggaran biaya administrasi dan umum dengan melihat praktiknya secara 

langsung, serta dapat dijadikan pengalaman yang sangat berguna di kemudian 

hari. 

2. Perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran 

berupa saran-saran positif bagi perusahaan serta pertimbangan bagi 

pemecahan masalah mengenai anggaran biaya administrasi dan umum 

sehingga terjadi pertimbangan dalam pertimbangannya. 

3. Pihak Lain, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan referensi 

yang bermanfaat mengenai anggaran biaya administrasi dan umum bagi rekan-

rekan yang memerlukan sumber data dalam melakukan penyusunan Laporan 

Tugas Akhir. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Metodologi Tugas Akhir merupakan suatu usaha yang sangat penting, 

yang dilakukan untuk mendapatkan data yang sangat diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Kegiatannya meliputi pengamatan, 

pengumpulan data, kemudian membandingkan data yang ada dengan teori yang 

relevan. 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif yang merupakan suatu metode yang mengambarkan suatu 

keadaan yang sebenarnya berdasarkan sesuatu yang terjadi. 

Metodologi pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Study), yaitu dengan mengadakan penelitian secara 

langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, melalui : 

a. Partisipasi, penulis dalam melakukan kerja praktik di dalam perusahaan 

yang menjadi objek penelitian. 

b. Obervasi Pengamatan Secara Langsung, yaitu mengadakan pengamatan 

secara langsung terhadap aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan 

tersebut. 



 

c. Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan 

maupun staf dan karyawan divisi yang bersangkutan yang ada di dalam 

perusahaan tersebut untuk memperoleh gambaran dan penjelasan 

mengenai hal-hal yang diteliti oleh penulis. 

d. Studi Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengamatan atas dokumen-

dokumen yang ada/dokumen yang tersedia di dalam perusahaan. 

2. Studi Kepustakaan (Literature Study), yaitu dimaksudkan untuk memperoleh 

data yang sifatnya teoritis, dengan cara membaca, mempelajari, dan menelaah 

melalui literatur yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Lokasi yang digunakan oleh penulis di dalam melakukan penelitian untuk 

kepentingan Laporan Tugas Akhir ini yaitu PT Kukuh Tangguh Sandang Mills 

yang bergerak dalam bidang tekstil yang berlokasi di Jalan Pameungpeuk Bojong 

Manggu, Banjaran Kab. Bandung 40376 Telp.022-5940155 Fax.022-59440848. 

Waktu Kerja Praktik ini dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus 2009 sampai 

dengan tanggal 15 Oktober 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


