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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

  Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang giat membangun di 

berbagai sektor yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menitikberatkan kepada sektor 

pertanian dan kelautan yang didukung oleh sektor transportasi, sektor 

telekomunikasi, sektor perdagangan, dan sektor keamanan. Hal ini akan 

menunjang hasil produksi di berbagai sektor berjalan dengan lancar. 

 Sangat sulit bagi instansi untuk mewujudkan tujuannya dalam komunikasi 

massa yang berfungsi sebagai alat yang menyambungkan antara pimpinan dan 

bawahan atau sebaliknya dan mungkin saja sebagai media komunikasi 

penyampaian kegiatan instansi yang bersangkutan  , termasuk pada bidang 

keamanan, semua instansi berusaha keras untuk menyampaikan visi dan misi 

instansi yang bersangkutan. Dengan kondisi tersebut menuntut instansi untuk 

meningkatkan kemampuan efisiensi biaya produksi agar program yang dijalankan 

instansi dapat berjalan dengan baik dan dapat mensosialisasikan visi dan misinya 

berlanjut. 

 Dengan semakin meningkatnya harga bahan baku dan meningkatnya UMR 

dan bahan lainnya akan semakin sulit dalam menyampaikan visi dan misi dari 

program sosialisasi instansi. Pengefisiensi-an biaya produksi itu terlepas dari 

anggaran biaya produksi yang telah dirancang. Maka usaha yang harus dilakukan 
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oleh pihak instansi adalah merancang anggaran yang se efisisen mungkin biaya 

produksi   

  POLDA JABAR merupakan salah satu instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat, yang dalam usahanya ingin 

mensosialisasikan kegiatannya melalui media komunikasi kertas atau majalah 

polisi didaerah khususnya daerah jawa barat. Dengan kondisi ini POLDA 

JABAR diharapkan dapat tetap bisa menyampaikan visi & dan misi POLRI 

terhadap jajaran POLDA JABAR mendapat kepercayaan dari masyarakat 

sehingga dapat melayani dan mengayomi masyarakat yang berperan menjaga 

stabilitas kondisi Negara. 

 Untuk bisa menyampaikan visi dan misi POLRI kepada khususnya  

jajaran POLDA JABAR dan masyarakat jawa barat , POLDA JABAR membuat 

“majalah polisi” dimana untuk produksi majalah tersebut pihak instansi membuat 

anggaran produksi untuk majalah produksi tersebut. Masalah anggaran biaya 

produksi melibatkan serangkaian kebijakan yang relative rumit dan sering berubah  

yang harus ditangani oleh pihak instansi. Karena anggaran biaya produksi 

merupakan suatu unsur perencanaan serta pada umumnya sering mengalami 

perubahan dalam anggaran tersebut yang disebabkan kenaikan harga bahan baku , 

gaji, dan biaya biaya lainnya yang berhubungan dengan biaya produksi, karena 

itu, pihak instansi haruslah berhati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya 

kebijakan biaya-biaya, waktu produksi serta pembelian bahan bahan. 

 Dalam pengelolaan produksi, peranan anggaran produksi sangat besar  

yang dibutuhkan oleh instansi bagi tercapainya efisiensi operasi. Untuk mencapai 

tingkat efisiensi yang tinggi, instansi memerlukan adanya penyusunan anggaran 
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yang baik dan pengendalian yang baik untuk realisasi anggaran produksi tersebut 

agar terciptanya tingkat efisiensi yang diharapkan  

 Kebijakan dan penganggaran biaya produksi harus dilakukan dengan 

cermat . Pihak instansi harus terus menerus menetapkan pilihan tentang 

bagaimana membuat anggaran yang tepat guna memperoleh anggaran biaya 

produksi yang se-efisien mungkin yang dibutuhkan untuk meraih tujuan mereka. 

Anggaran merupakan bagian perencanaan dan sebagai dasar untuk pengendalian. 

 Uraian diatas telah melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian 

yang selanjutnya disusun dalam laporan Tugas Akhir dengan judul : 

“ TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN 

BIAYA PRODUKSI MAJALAH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH 

JAWA BARAT “ 

 

1.2. Indentifikasi Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang diidentifikasi dalam 

laporan ini adalah: 

1. Bagaimana penyusunan anggaran biaya produksi majalah polisi pada 

kePolisian Daerah Jawa Barat?   

2. Apakah realisasi anggaran produksi majalah polisi pada kePolisian Daerah 

Jawa Barat mencapai efisiensi yang diharapkan? dan bagaimana perbandingan 

antara anggaran biaya produksi majalah polisi dengan realisasinya? 

 

 

 



4 
 

1.3. Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

  Tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang relevan mengenai penyusunan anggaran biaya produksi majalah polisi pada 

KePolisian Daerah Jawa Barat dan di bandingkan dengan realisasi anggaran. 

 Berdasarkan perumusan tersebut diatas maka tugas akhir ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran produksi majalah polisi 

di POLDA JABAR. 

2.  Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dan perbandingan 

anggaran produksi majalah polisi dengan realisasinya di POLDA JABAR  

 

1.4.    Kegunaan Tugas Akhir  

 Hasil dari penelitian akan penulis sajikan dalam bentuk laporan dan 

diharapkan mempunyai kegunaan bagi banyak pihak diantaranya: 

1. Bagi penulis 

Memberikan pengalaman kerja bagi penulis atas keikutsertaan secara 

langsung pada perusahaan, juga sebagai sarana menerapkan teori yang 

telah didapat diperkuliahan pada realita yang sebenarnya. 

2. Bagi Instansi 

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam penyusunan anggaran biaya produksi di KePolisian Jawa barat. 
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3.  Bagi Praktisi 

Dapat memberikan suatu informasi mengenai prosedur penyusunan 

anggaran biaya produksi serta dapat digunakan sebagai alat bantu 

didalam penyusunan anggaran biaya produksi  

4. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bukti empiris dan referensi mengenai 

penyusunan anggaran biaya produksi yang memadai 

 

1.5. Metode Penelitian Tugas Akhir 

 Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 

adalah Metode Deskriptif Analistis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

1. Studi lapangan 

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi atau data melalui observasi dan 

wawancara sehingga diperoleh informasi atau data yang pasti dan 

dapat dipercaya. 

a. Observasi 

Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap 

Laporan Keuangan 

b. Wawancara 

Tanya jawab dilakuakan dengan Bagian Humas dan Keuangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan objek 

penelitian. 
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2. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data berdasarkan literature-literatur 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada KePolisian 

Daerah Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung. Waktu 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai 23 agustus 2007 hingga selesai. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


