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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Pemilihan Judul 

               Dewasa ini dunia hiburan yang ada di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, hal ini adalah bukti nyata dari adanya pembangunan nasional yang 

dilaksanakan oleh pemerintah. Perkembangan yang pesat ini menimbulkan persaingan 

diantara pemilik tempat-tempat taman hiburan, sehingga setiap pemilik tempat 

(taman) hiburan tersebut harus meningkatkan penjualan tiket yang akan dijual dan 

sumber-sumber daya yang ada supaya dapat bersaing lebih baik dengan pemilik 

tempat (taman) hiburan yang lain. 

              Setiap pemilik tempat hiburan memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai 

karena untuk itulah tempat (taman) hiburan tersebut didirikan. Taman hiburan 

tersebut dijalankan dengan perencanaan yang akan membantu dalam mencapai tujuan 

pendirian taman hiburan baik dalam tujuan mencari laba maupun tujuan sosial. 

Tujuan-tujuan taman hiburan ini akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-perencanaan 

yang matang sehingga dalam pelaksanaannya pemilik tempat hiburan tersebut tinggal 

berpegang pada rencana yang telah disusun sebelumnya. 

              Untuk tujuan yang hendak akan dicapai baik dalam mencari laba maupun 

yang memiliki tujuan sosial sekalipun, maka taman hiburanpun memiliki biaya-biaya 

pengeluaran baik biaya operasianal maupun biaya lainnya. Maka itu didalam 

memenuhi semua biaya-biaya tersebut  para pengelola perlu menyusun perencanaan 

untuk mengatur berapa pendapatan yang harus masuk agar dapat menutupi 

pengeluaran-pengeluaran yang ada, dalam anggaran yang dibuat oleh taman hiburan 

biasanya yang lebih difokuskan adalah anggaran penjualan yang menjadi sumber 
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pendapatan bagi pengelola taman hiburan. Anggaran penjualan merupakan titik awal 

dalam penyelesaian anggaran induk dan biasanya anggaran lain tergantung pada 

anggaran penjualan dan jika anggaran penjualan yang menjadi sumber pendapatan 

tersebut  tidak benar maka anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan 

memboroskan waktu serta usaha. Dengan kata lain harus ada perencanaan yang tepat 

dalam penjualan tiket tersebut sehingga menghasilkan manfaat yang maksimal bagi 

pemilik usahanya karena anggaran penjualan tiket masuk merupakan elemen penting 

dalam anggaran dalam perusahaan. 

              Anggaran penjualan tiket tersebut sebagai suatu alat yang nampaknya cukup 

memadai untuk digunakan sebagai alat koordinasi dan pengawasan dari kegiatan 

tersebut. Dengan membuat anggaran penjualan tiket akan sangat membantu bagi 

manajemen perusahaan untuk membuat satu rencana anggaran penjualan tiket dalam 

kuantitas yang sangat tepat dan waktu yang tepat. 

              Anggaran penjualan tiket yang disusun secara baik dan cermat akan menjadi 

penuntun yang sangat berguna bagi keberhasilan operasional perusahaan terutama 

untuk menunjang rencana penjualan sekaligus untuk mencapai tujuan perusahaan. 

              Taman Lalu Lintas  adalah salah satu taman hiburan yang ada di kota 

Bandung merupakan taman hiburan yang cukup diminati oleh seluruh lapisan warga 

kota Bandung terutama anak-anak karena harga tiket masuknya yang dapat dijangkau 

oleh semua lapisan masyarakat . 

              Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut 

mengenai penyusunan anggaran penjualan tiket pada Taman Hiburan Lalu Lintas, dan 

penulis akan mengambil judul “Tinjauan atas Penyusunan dan Penyajian 

Anggaran Penjualan Tiket Masuk pada Taman Lalu Lintas Kota Bandung”.   
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1.2    Identifikasi Masalah 

              Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut :     

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran penjualan tiket masuk pada Taman 

Lalu Lintas kota Bandung? 

2. Bagaimana cara perhitungan dalam penganggaran penjualan tiket masuk pada 

Taman Lalu Lintas pada tiap bulannya?   

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penganggaran 

penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas kota Bandung dan bagaimana 

upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penganggaran 

tersebut? 

     

1.3    Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

              Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk memenuhi syarat dalam 

menempuh Ujian Akhir program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi di 

Universitas Widyatama. 

             Adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran penjualan tiket 

masuk pada Taman Lalu Lintas kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dalam penganggaran penjualan 

tiket masuk pada Taman Lalu Lintas pada tiap bulannya. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penganggaran penjualan tiket masuk pada Taman Lalu Lintas kota Bandung dan 

bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses 

penganggaran tersebut.     
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1.4    Kegunaan Tugas Akhir  

              Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain : 

1. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai tata cara 

penentuan harga, menentukan kebijaksanaan Yayasan dalam menentukan harga 

agar dapat terjangkau di kalangan masyarakat menengah ke bawah, dan 

menentukan anggaran penjualan tiket masuk agar dapat menutupi biaya-biaya 

operasional lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang 

penulis dapatkan selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Bagi pihak lain, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi yang 

membutuhkan informasi tentang penyusunan anggaran penjualan tiket masuk pada 

Yayasan Taman Lalu Lintas Kota Bandung.   

 

1.5    Metodologi Tugas Akhir 

              Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

yaitu metode deskriptif yang menggambarkan mengenai masalah yang sedang 

berlangsung berdasarkan pada data yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulannya 

serta saran-saran bilamana diperlukan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu bentuk pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung 

ditempat objek yang diteliti yakni dengan melakukan : 
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1).    Pengamatan (observasi) 

        Yaitu penulisan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang    

        dijadikan pembahasan. 

 2).   Wawancara (interview) 

Yaitu penulisan pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya Jawab 

dengan pihak atau sumber yang memiliki pengetahuan dan menguasai 

mengenai segala permasalahan. 

3).     Kerja Praktik 

         Kerja praktik dilakukan di Yayasan Taman Lalu Lintas Kota Bandung 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu menggunakan literatur-literatur yang ada sebagai landasan teori yang 

menjadi dasar untuk pengumpulan data serta bahan perbandingan dari data yang 

diperoleh. 

 

1.6    Lokasi dan Waktu Penelitian 

              Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik 

pada Yayasan Taman Lalu Lintas Kota Bandung yang bertempat di Jl. Belitung No.1 

Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan pada bulan Juni 2006 sampai 

dengan selesai. 

 

        

 

 

   


