
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Pendirian perusahaan pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Tercapainya tujuan ini merupakan sesuatu yang tidak 

terjadi secara kebetulan, melainkan karena direncanakan secara seksama, teliti dan 

terperinci oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam perusahaan. Dalam 

suatu perusahaan diperlukan suatu manajemen yang baik agar seluruh kegiatan 

operasional yang ada diperusahaan dapat berjalan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut manajemen harus menjalankan perannya secara maksimal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan pengendali aktivitas perusahaan. 

 Manajemen dipandang sebagai bagian yang bertanggungjawab atas 

kelangsungan perusahaan karena manajemen selalu berusaha untuk meningkatkan 

kinerjanya. Dalam pengertian ini manajemen dihadapkan pada kemungkinan 

bagaimana mengelola sumber ekonomis yang tersedia secara efektif dan efisien. 

 Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan akan menjalankan fungsinya 

yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian 

dan fungsi pengambilan keputusan. Usaha untuk mencapai tujuan akan lebih 

efektif jika setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu didasarkan kepada rencana 

yang jelas dan terarah. Semakin kompleks dan banyaknya kegiatan yang harus 

dilakukan, kebutuhan akan perencanaan yang sangat cermat tidak bisa ditawar-

tawar lagi. Anggaran merupakan salah satu bentuk rencana yang biasa dibuat 

dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

 Anggaran merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan fungsi 

manajemen, yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian. Perusahaan akan 

mempersiapkan anggaran yang sebaik-baiknya untuk dilaksanakan dan dievaluasi. 

Penyusunan anggaran ini memberikan informasi, arahan, dan pedoman bagi 

manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Anggaran pendapatan 



disusun dan ditetapkan oleh perusahaan dan akan direalisasikan oleh anggota 

organisasi atau perusahaan yang kemudian dibuat laporannya dan dilakukan 

evaluasi apakah target-target yang dianggarkan sudah tercapai atau belum. 

 Anggaran pendapatan sangat penting bagi perusahaan, karena meliputi 

komitmen-komitmen untuk pengeluaran dana yang cukup besar dan memberikan 

manfaat di masa yang akan datang. Pendapatan merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan, karena dengan adanya pendapatan maka perusahaan 

dapat menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, pokok penyusunan 

anggaran pendapatan ini harus mencerminkan pengeluaran perusahaan yang 

rasional secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada hakikatnya harus 

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan 

juga pola tingkat distribusi pengeluaran dalam perekonomian.  

 PDAM merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan umum dalam penyediaan air bersih serta sarana pengolahan 

air kotor ditingkat daerah. Tujuan didirikannya PDAM yaitu untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil serta sebagai pedoman kegiatan 

ekonomi di masyarakat, disamping tujuannya untuk menghasilkan laba yang 

digunakan untuk kelangsungan serta perkembangan perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

   Pendapatan PDAM kabupaten Bandung diharapkan semakin meningkat 

dan untuk itu perusahaan di haruskan untuk menjaga keamanan dan kejelasan 

pendapatan. Karena semakin tinggi pendapatan yang diterima maka akan 

membutuhkan kewaspadaan untuk melihat asal dari pendapatan. Pendapatan dan 

biaya yang disusun dalam anggaran harus direncanakan secara teliti dan cermat 

dengan memperhatikan faktor-faktor yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya. 

 Melihat pentingnya sebuah anggaran dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Tinjauan Atas Penyusunan, Pelaksanaan serta Revisis Anggaran 

Pendapatan pada PDAM Bandung”. 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah sesuai 

dengan judul, sehingga penelitian ini dapat terarah dan tepat sasaran. 

Adapun masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan pada PDAM Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan pada PDAM Kota 

Bandung? 

3. Bagaimana prosedur revisi jika terjadi perbedaan antara pelaksanaan 

dengan realisasi pada PDAM Kota Bandung?  

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari peneliti mangadakan penelitian ini adalah untuk 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran pendapatan pada PDAM Kota Bandung. 

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan 

pada PDAM Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan anggaran pendapatan 

pada PDAM Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur revisi jika terjadi perbedaan antara 

pelaksanaan dengan realisasi pada PDAM Kota Bandung?  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada: 

1. Penulis 

Dapat meningkatkan pemahaman akan masalah anggaran pendapatan yang 

baik berdasarkan teori-teori yang diperoleh agar dapat membandingkan 

dengan praktek sesungguhnya di lapangan. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbang saran bagi 

perusahaan sehingga perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

sehingga dapat berjalan lebih efisien dan efektif. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain yang 

membutuhkan, juga sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 Metode yang digunakan pada Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan 

pengumpulan dan pengolahan data serta fakta yang relevan pada saat dilapangan, 

kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang ada dan seterusnya 

ditarik kesimpulan. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah: 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data primer 

yang diperlukan dengan cara: 

a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan 

pengamatan pada PDAM Kota Bandung. Dari hasil 



pengamatan tersebut kemudian dilakukan pencatan terhadap 

objek yang diteliti. 

b. Interview, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak 

terkait untuk memperoleh data dan keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu untuk memperoleh data yang sekunder dengan mempelajari 

buku-buku perpustakaan dan hasil kuliah guna memperoleh pengertian 

dasar atau landasan teori yang dibutuhkan dalam pembahasan laporan 

ini. 

 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada PDAM Kota Bandung yang berlokasi di jalan 

Badak Singa No.2 Bandung. Adapun penelitiannya di mulai awal bulan Maret 

2008 sampai dengan awal bulan April 2008. 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


