
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut manajemen harus 

menjalankan semaksimal mungkin terutama dalam fungsinya sebagai pengelolaan 

dan pengendalian seluruh aktivitas perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai kegiatan operasional yang luas, manajemen 

tidak lagi mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. Agar fungsi 

perencanaan dan pengendalian manajemen dapat berjalan dengan lancar, maka 

diperlukan adanya teknik serta prosedur pelaksanaan yang baik, sehingga dapat 

memberikan informasi yang sesuai serta bermanfaat bagi perusahaan. Salah satu 

alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan penyusunan anggaran. 

Anggaran merupakan rencana formal yang disusun secara sistematis dalam unit 

moneter meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa 

yang akan datang. 

Anggaran disusun dan ditetapkan oleh perusahaan kemudian akan 

direalisasikan oleh para anggotanya organisasi perusahaan. Dari realisasi ini 

kemudian dibuat laporannya dan pihak manajemen dapat mengevaluasi realisasi 

tersebut dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat, apakah telah mencapai 

target-target yang dianggarkan atau belum, kemudian disusun tindakan-tindakan 

yang akan diambil dan keputusan lainnya yang diperlukan. Anggaran juga 
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membantu seorang pimpinan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi sehingga dilakukan koreksi dan pencegahan dimasa yang akan 

datang. Adanya anggaran diharapkan perusahaan  dapat melaksanakan seluruh 

kegiatan operasionalnya dan dapat dijadikan sebagai alat bantu manajemen dalam 

mengendalikan pendapatan operasional dan biaya operasionalnya. Adanya 

anggaran, manajemen mempunyai pedoman mengenai apa yang akan dilakukan, 

sasaran apa yang akan dituju perusahaan, bagaimana mengatur semua sumber 

daya yang tersedia dan melihat sejauh mana tujuan yang diharapkan lembaga 

tersebut tercapai. 

Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, maka perusahaan menyusun 

anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional yang berperan aktif dalam 

meningkatkan pendapatan perusahaan. Proses penyusunan anggaran merupakan 

proses penyusunan kerja jangka pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba, 

pemilihan rencana laba, pemilihan rencana kerja didasarkan atas dampak rencana 

kerja tersebut terhadap laba. Kebijakan-kebijakan dasar anggaran merupakan 

salah satu masalah yang harus direnovasi. 

Apabila suatu perusahaan semakin maju, maka pendapatan dan 

pengeluaran yang selayaknya semakin besar, sehingga ada kemungkinan beberapa 

sasaran dan tujuan ke dalam anggaran pendapatan operasional dan biaya 

operasional berubah, hal ini juga berlaku bgi Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Bandung. Dengan semakin efisiensinya pemakaian biaya operasional, 

akan dapat membantu perusahaan dalam usahanya meningkatkan efisiensi 

pemakaian biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasional serta 
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membantu pihak manajemen dalam pengendalian operasi atau pengeluaran-

pengeluaran yang spesifik. 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan dalam bidang 

pelayanan jasa penyaluran air bersih kepada masyarakat yang menjalankan suatu 

sistem manajemen, yang setiap kegiatannya memiliki anggaran termasuk 

anggaran operasional. PDAM tentu saja menerapkan kebijakan anggaran yang 

diantaranya adalah anggaran pendapatan operasional dan anggaran biaya 

operasional. 

Sehubungan dengan hal-hal yang melatarbelakangi masalah tersebut 

diatas, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul : 

“TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN 

PENDAPATAN OPERASIONAL DAN ANGGARAN BIAYA 

OPERASIONAL TAHUN 2005-2006  PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 

MINUM ( PDAM)  KOTA BANDUNG”. 

 

1.2    Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul diatas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan operasional dan 

anggaran biaya operasional pada perusahaan PDAM? 

2. Bagaimana pelaksanaan dan realisasi anggaran pendapatan operasional 

dan biaya operasional pada perusahaan PDAM? 
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3. Apa hambatan-hambatan dan solusi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

dan realisasi anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional pada 

perusahaan PDAM. 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

mampu memberikan suatu pemahaman mengenai anggaran pendapatan dan biaya 

operasional, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir pada Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pendapatan operasional 

dan anggaran biaya operasional pada perusahaan PDAM. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan realisasi anggaran pendapatan 

operasional dan biaya operasional pada perusahaan PDAM. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan dan realisasi anggaran pendapatan operasional dan biaya 

operasional pada perusahaan PDAM. 

1.4   Kegunaan Tugas Akhir 

1. Bagi penulis 

Hasil analis ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai prosedur 

dan pelaksanaan anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional 

pada suatu perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 
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Hasil analis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan anggaran pendapatan operasional dan biaya 

operasional, sehingga target-target perusahaan dalam pelaksanaan 

anggaran dapat tercapai.  

3. Bagi pembaca 

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber dan sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya 

Program Studi Diploma III untuk memperoleh gambaran mengenai 

anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional suatu perusahaan. 

 

1.5   Metodologi Tugas Akhir 

Metode penelitian Laporan Tugas Akhir yang digunakan adalah metode 

deskriptif, yaitu merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu keadaan 

yang sebenarnya berdasarkan sesuatu yang terjadi, berdasarkan data yang 

diperoleh, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas. Teknik 

pengumpulan data tersebut adalah : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

langsung ke lokasi dengan cara : 

1. Observasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung. Dari hasil 
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pengamatan tersebut kemudian dilakukan pencatatan terhadap subyek 

yang diteliti. 

2. Wawancara 

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab atau 

dialog langsung dengan pihak yang berhubungan langsung dengan 

penyusunan anggaran pendapatan operasional dan biaya operasional di 

PDAM Bandung. 

3.   Kerja Praktik 

Yaitu cara memperoleh data dengan melakukan kerja praktek/magang 

langsung pada perusahaan PDAM Bandung, sehingga mengetahui 

benar keadaan perusahaan tersebut secara jelas. 

2. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang 

berhubungan dengan topik penulis teliti sebagai dasar analisis pembahasan 

dan pembanding dalam menyusun laporan tugas akhir. 

 

1.6   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum yang 

berlokasi di Jalan Badaksinga No. 10 Bandung. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada bulan September 2007 sampai dengan selesai. 
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