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 Secara umum perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk 

memperoleh laba disamping karena tujuan lainnya. Semakin ketatnya persaingan 

dan semakin kompleksnya masalah dewasa ini menyebabkan kegiatan harus 

dilakukan berdasarkan perencanaan yang cermat, Pengkoordinasian dan 

pengendalian yang tepat agar kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Anggaran yaitu rencana kerja yang dinyatakan dalam nilai uang dan 

disusun menurut sistematika keuangan. Anggaran biaya operasional merupakan 

anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan 

dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. 

 Berdasarkan penjelasan diatas penulis mencoba mengemukakan mengenai 

penyusunan anggaran biaya operasional yang dilakukan perusahaan, karena 

dengan anggaran biaya operasional manajemen dapat mengendalikan biaya 

operasi sehingga pengeluaran dapat dibatasi dan diarahkan ke saluran  yang 

memberikan banyak harapan. Keadaan seperti ini menarik penulis untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir dengan Judul “ Tinjauan Atas Penyusunan 

Anggaran Biaya Operasional Pada PT. LEN INDUSTRI ( PERSERO ) 

Bandung ” khususnya pada Unit Bisnis Transportasi.  

 Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan bentuk 

penulisan deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan dan menyajikan data 

disertai analisis data yang memberikan gambaran cukup jelas pada objek yang 

diteliti. Dari hasil analisis penulis PT. LEN INDUSTRI pada tahun 2006 dan 2007 

menunjukkan hasil defisit dimana realisasi lebih besar dari perencanaan awal. 

Akan tetapi perbandingan pencapaian dari tahun 2006 dan 2007 menunjukkan 

hasil yang baik, realisasi pada tahun 2007 sudah dapat di tekan dan diarahkan 

dengan baik sesuai dengan perencanaan awal, walaupun tidak sesuai dengan 

rencana anggaran belanja yang dianggarkan akan tetapi persentase menujukkan 

nilai yang kecil.                            

  



 Pada akhirnya selain bermanfaat untuk penulis dan mahasiswa yang ingin 

mendalami mata kuliah studi anggaran, laporan Tugas Akhir ini juga bermanfaat 

untuk perusahaan sebagai suatu masukan yang dapat dipertimbangkan dalam 

menganalisis anggaran biaya opersional untuk tahun-tahun yang akan datang agar 

dapat meminimalkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi 

sehingga pada akhirnya realisasi sesuai dengan perencanaan awal yang sudah 

ditetapkan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


