
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 

yang terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam arti tercapainya tujuan 

hanya dapat terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan harus 

direncanakan dengan seksama dan teliti secara terperinci oleh mereka yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka manajemen harus menjalankan peranannya semaksimal mungkin terutama 

dalam fungsinya sebagai pengelola dan pengendali aktivitas perusahaan. 

Anggaran operasional merupakan faktor yang controlable yaitu faktor-

faktor yang dalam batas-batas tertentu masih bisa disesuaikan dengan keinginan 

atau kebutuhan untuk periode yang akan datang. Kegagalan dalam penanganan 

anggaran akan menghambat jalannya perusahaan. Dampak apabila tidak dibuatkan 

anggaran yaitu tidak adanya target kinerja, dimana anggaran juga digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kinerja agar dapat diketahui peningkatan atau 

turunnya suatu kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang di tahun anggaran berikutnya dapat diperbaiki. 

Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, perusahaan dalam menyusun 

anggaran biaya operasional harus dikerjakan secara teliti sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu manajer perusahaan dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai perencana dan pengendali biaya operasional 



sehingga pengeluaran dapat dibatasi dan diarahkan kesaluran yang memberikan 

harapan paling banyak. 

Untuk perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang luas, 

manajemen tidak dapat lagi mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. 

Oleh karena itu, diperlukan alat yang dapat membantu manajemen untuk dapat 

mengendalikan perusahaan yaitu melalui penyusunan anggaran Sedangkan 

definisi menurut RA Supriono yang dikutip oleh Tendi Haruman dan Sri 

Rahayu dalam buku “Penyusunan Anggaran Perusahaan” adalah: 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalan satuan uang, 
untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu orgnisasi 
dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun”. (2007:3) 
 
Untuk menjawab tantangan dalam perusahaan tersebut dewasa ini lazim 

dipergunakan anggaran sebagai suatu sistem perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian dalam perusahaan. Anggaran sebagai suatu sistem nampaknya 

cukup memadai untuk dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian dari seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Selain itu, anggaran 

sebagai alat pengendalian manajemen merupakan serangkaian tahapan yang 

dimaksudkan dapat memastikan bahwa pengelolaan seluruh aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorientasi pada operasi dan 

pengelolaan yang efektif dan efisien pada akhirnya menggambarkan tercapainya 

atau tujuan perusahaan. 

Sesuai dengan keputusan mentri Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat 1 

yang berbunyi setiap BUMN wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP). Dalam peyusunan anggaran biaya operasional, PT. PLN 



(persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menggunakan kombinasi dua prosedur 

penyusunan anggaran baik secara Bottom Up yaitu peyusunan anggaran yang 

disiapkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut dengan pertimbangan 

yang dilakukan oleh bagiannya dan secara Top Down yaitu penyusunan anggaran 

dimana ditentukan oleh pimpinan dengan melakukan konsultasi bersama 

bawahannya. Dengan demikian penganggaran akan sama dengan kondisi, fasilitas 

dan kemampuan masing-masing bagian secara terpadu karena adanya partisipasi 

dan komunikasi aktif antara manajer dengan bagian lain yang terdapat pada 

perusahaan dalam penyusunan anggaran. 

Dari uraian diatas diperoleh gambaran mengenai bagaimana cara manajemen 

melakukan fungsi-fungsi manajemen khususnya fungsi perencanaan dan 

pengendalian dalam pengambilan keputusan terhadap penyusunan anggaran biaya 

operasional, maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PENYAJIAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. PLN 

(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

       Dari latar belakang pemilihan judul yang dikemukakan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

operasional pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 



2. Bagaimana pelaksanaan dan palaporan anggaran biaya operasional 

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

3. Bagaimana perbandingan realisasi anggaran biaya operasional pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 2007 dan 2008 

 

 

 

 

1.3. Tujuan  

       Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

operasional yang diterapkan pada PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat 

dan Banten dibandingkan dengan teori yang didapat dari bangku kuliah 

maupun penelitian kepustakaan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan laporan anggaran biaya operasional 

pada    PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

c. Untuk mengetahui perbandingan realisasi anggaran biaya operasional pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tahun 2007 dan 2008. 

 

1.4. Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

       Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi 

berbagai pihak antara lain : 

a. Pihak praktisi: 



• Bagi penulis, guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk 

menempuh sidang program Diploma III Program Studi Akuntansi 

pada Universitas Widyatama.  

b. Pihak akademisi: 

• Bagi perusahaan, hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan 

masukan dalam menilai efektifitas anggaran sebagai alat bantu 

pegendalian biaya operasional bagi manajemen perusahaan. 

• Bagi pihak-pihak lain, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat 

untuk mengetahui lebih dalam mengenai penganggaran dan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi tentang anggaran biaya 

operasional. 

 

1.5. Metodologi Tugas Akhir 

       Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir adalah 

metode deskriptif analisis, yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

tentang objek yang diteliti dan mengamati secara langsung suatu perusahaan 

dimana tempat penulis melakukan kerja praktik. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Praktik Kerja, yaitu 

Melakukan pekerjaan lapangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten yang diteliti untuk membantu untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Cara yang ditempuh penulis antara lain : 



a. Interview 

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan objek yang dikaji. 

b. Observasi 

Pengamatan terhadap objek yang dikaji dengan melakukan 

pencatatan terhadap masalah yang bersangkutan  

2) Studi Kepustakaan, yaitu 

Usaha pencarian bahan-bahan dengan mempelajari buku-buku yang 

relevan dengan masalah yang menjadi objek dalam kerja praktik. 

 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

       Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No.63 Bandung. 

Sedangkan waktu kerja praktik yang dilakukan penulis mulai dari bulan Oktober 

2009 sampai dengan Desember 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


