
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada hakekatnya kemajuan suatu bangsa akan tercapai apabila bangsa 

tersebut mampu menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya dengan baik dan 

benar. Hal ini pula terjadi di Indonesia, yang bertekad untuk dapat lebih maju dari 

bangsa-bangsa lain diseluruh dunia. Bangsa Indonesia pada saat ini sedang 

melaksanakan pembangunan di segala sektor yang mengacu dan terpadu di dalam 

pembangunan nasional, mencakup usaha meningkatkan semua segi perbaikan 

kehidupan bangsa. Strategi pembangunan nasional jangka panjang yang sedang 

dilaksanakan sekarang ini diarahkan pada pembangunan ekonomi, sekalipun harus 

dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi bangsa 

Indonesia yaitu krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. 

Seperti halnya PT Pos Indonesia (Persero) Bandung yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa pos berupa pengiriman berita, barang dan uang yang memiliki 

berbagai kepentingan yang harus dipenuhi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang 

mencari keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan sebagai Badan Usaha 

Milik Negara yang mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat di 

bidang pelayanan jasa pos. Apabila kedua kepentingan tersebut dapat tercapai maka 

perusahaan dapat tetap hidup dalam persaingan ketat. 
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Dengan semakin meningkatnya perkembangan dunia usaha yang 

menimbulkan persaingan ketat di antara para pelaku ekonomi, oleh karena itu 

merupakan suatu keharusan bagi PT Pos Indonesia (Persero) Bandung untuk 

menjalankan kegiatan operasional seoptimal mungkin, sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Banyak faktor lain yang menjadi penunjang keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

itu antara lain : sumber daya manusia yang handal, perencanaan yang matang, serta 

sistem kerja yang efisien. Dari semua faktor yang ada, upaya yang cepat dan tepat 

dalam menyusun sistem perencanaan yang tepat dan memadai merupakan salah satu 

strategi pimpinan perusahaan untuk mensukseskan tugas dan fungsi agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan oleh pihak manajemen. 

Salah satu faktor yang memerlukan perencanaan secara efisien dan efektif 

yaitu anggaran. Anggaran mempunyai peranan yang sangat penting karena 

merupakan alat yang dapat membantu manajemen untuk mengendalikan perusahaan.  

Anggaran disusun untuk jangka waktu satu tahun yang membawa perusahaan ke 

kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan. 

Dimana anggaran merupakan rencana tertulis manajemen mengenai kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu yang akan datang.  

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan kerja jangka 

pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilihan rencana kerja didasarkan 

atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. Proses dan penyusunan anggaran 

disusun dan ditetapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan oleh anggota-anggota 
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organisasi perusahaan. Dari realisasi ini, kemudian dibuat laporannya sehingga pihak 

manajemen dapat menilai dengan mengevaluasi realisasi tersebut dengan anggaran 

yang telah dibuat. Apakah sudah tercapai target-target yang dianggarkan atau belum, 

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

diperlukan. 

Permasalahan ini mendorong penulis untuk menuangkan pembahasannnya 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan obyek pada Kawilpos V Bandung 

dan mengambil judul : ”Tinjauan Atas Penyusunan dan Realisasi Anggaran 

Pendapatan Tahun 2005-2006 pada Kantor Wilayah Usaha Pos V PT Pos 

Indonesia (Persero) Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul diatas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan Kantor Wilayah Usaha 

Pos V PT Pos Indonesia (Persero)? 

2. Bagaimana realisasi anggaran pendapatan Kantor Wilayah Usaha Pos V PT 

Pos Indonesia (Persero)? 

 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Maksud dari kerja praktik ini dilaksanakan yaitu untuk memperoleh data guna 

penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

 3



Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas 

Widyatama. 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pendapatan Kantor 

Wilayah Usaha Pos V PT Pos Indonesia (Persero). 

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan Kantor Wilayah Usaha Pos 

V PT Pos Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat memperluas pengetahuan 

dan menambah wawasan dan pengalaman khususnya mengenai penyusunan 

anggaran pendapatan. 

2. Bagi perusahaan, Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan 

dalam mengevaluasi penyusunan anggaran pendapatan. 

3. Bagi pembaca, terutama di lingkungan perguruan tinggi penulis berharap hasil 

Laporan Tugas Akhir yang sangat terbatas ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan, dapat dijadikan sumber dan juga sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa khususnya Program Studi 

Akuntansi. 

 4



1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode peninjauan Tugas Akhir yang digunakan adalah metode deskriptif, 

yaitu merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya 

berdasarkan sesuatu yang terjadi, data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan 

suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2004:17). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung 

ke lokasi dengan cara : 

1. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan 

pengamatan di Kantor Wilayah Usaha Pos V PT Pos Indonesia (Persero). 

Dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan pencatatan terhadap 

objek yang diteliti. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan 

tanya jawab atau dialog langsung dengan pihak yang bersangkutan yang 

ada didalam perusahaan tersebut untuk memperoleh gambaran dan 

penjelasan mengenai hal-hal yang akan diteliti oleh penulis. 
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3. Studi dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan atas bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diperlukan dan 

yang tersedia didalam perusahaan. 

4. Kerja praktik 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melihat dan 

melaksanakan secara langsung tugas-tugas tertentu di Kantor Wilayah 

Usaha Pos V PT Pos Indonesia (Persero). 

2.  Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 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 Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan pada Kantor Wilayah Usaha Pos V PT Pos Indonesia 

(Persero) yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 87 Bandung. Waktu kerja praktik 

dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2007. 
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