
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 Pada umumnya perusahaan didirikan dengan maksud untuk memperoleh 

laba yang merupakan tujuan utama perusahaan. Tercapainya tujuan ini bukanlah 

merupakan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, karena keberhasilan dalam arti 

tercapainya tujuan hanya dapat terjadi jika semua tahap-tahap kegiatan yang akan 

dilakukan harus direncanakan secara seksama dan teliti secara terperinci oleh 

mereka yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka manajemen harus melaksanakan perannya semaksimal 

mungkin terutama dalam fungsinya sebagai pengelolaan aktifitas perusahaan. 

 Untuk perusahaan yang mempunyai kegiatan operasional yang luas, 

manajemen tidak dapat lagi mengawasi jalanya perusahaan secara langsung oleh 

karena itu diperlukan alat yang dapat membantu manajemen untuk mengendalikan 

perusahaan yaitu melalui penyusunan anggaran. Anggaran merupakan rencana 

tertulis manajemen mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

jangka waktu yang akan datang. Jadi anggaran harus mencerminkan secara formal 

kebijakan, rencana, sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh pimpinan 

terlebih dahulu.  

 Anggaran disusun dan ditetapkan oleh perusahaan untuk direalisasikan 

oleh anggota-anggota organisasi perusahaan. Dari realisasi ini kemudian dibuat 

laporanya, dari pihak manajemen dapat menilai dan mengevaluasi realisasi 

tersebut dengan anggaran yang telah dibuat apakah sudah tercapai atau belum, 

Kemudian disusun tindakan-tindakan yang akan diambil dan keputusan lainnya 

yang diperlukan. Anggaran juga membantu seorang pimpinan untuk mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat dilakukan koreksi-

koreksi dan pencegahan dimasa yang akan datang. 

  

 



 Kegagalan dalam penanganan anggaran akan menghambat kelancaran 

kegiatan sehari-hari perusahaan. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus 

dikerjakan secara teliti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

membantu manajemen perusahaan dalam melaksanakan fungsinya sebagai : 

1. Perencana, menetapkan tujuan-tujuan untuk masa depan dan sarana yang tepat 

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

2. Pengendali, aktifitas yang dijalankan dalam upaya untuk menjamin agar hasil-

hasil aktual sesuai dengan hasil-hasil yang direncanakan. 

3. Pengorganisasian, pembagian seluruh tugas kedalam berbagai kerja individual 

dengan wewenang dan tanggung jawab kemudian dikumpulkan kedalam 

berbagai departement.  

4. Pengawasan, aktifitas pengedalian dalam hubunganya dengan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan. 

 Menyadari pentingnya kegiatan operasional dalam kelangsungan aktifitas 

perusahaan harus tetap terjaga, maka perusahaan menyusun anggaran operasional 

yang berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu 

sebagai alat pengawasan, anggaran biaya operasional merupakan alat bantu para 

manajer yang bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya opersional dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan menyangkut dengan 

biaya operasional. Sehingga dengan semakin efisienya pemakaian biaya 

operasional dapat membantu perusahaan dalam usahanya untuk meningkatkan 

efisiensi pemakaian biaya opersional yang sangat besar. Peranan anggaran sangat 

membantu dalam mengendalikan biaya operasi atau pengeluaran yang spesifik 

karena dengan demikian pengeluaran dapat dibatasi dan diarahkan ke saluran  

yang memberikan banyak harapan. 

 Dari uraian diatas dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana cara 

manajemen melakukan fungsi-fungsi manajemen. Khususnya fungsi perencanaan 

dan pengendalian dalam pengambilan keputusan terhadap penyusunan anggaran 

biaya operasional pada perusahaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menyususn Laporan Tugas Akhir dengan judul “ Tinjauan Atas Penyusunan 

Anggaran Biaya Operasional Pada PT. LEN INDUSTRI ( PERSERO ) 

Bandung ” khususnya pada Unit Bisnis Transportasi. 



1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang pemilihan judul yang telah dikemukakan 

diatas, Maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam Laporan Tugas 

Akhir sebagai berikut :  

1. Bagaimana kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya operasional 

pada PT. LEN INDUSTRI ( PERSERO ) Bandung. 

2. Bagaimana pelaksanaan dan pelaporan anggaran biaya operasional pada PT. 

LEN INDUSTRI ( PERSERO ) Bandung. 

3. Apa yang menjadi hambatan dan solusi yang diambil dalam penyusunan dan 

pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. LEN INDUSTRI 

(PERSERO) Bandung. 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Praktek 

 Sesuai dengan masalah yang di Identifikasi diatas, maka Laporan Tugas 

Akhir ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan :  

1. Untuk mengetahui kebijakan dan prosedur penyusunan anggaran biaya 

operasional pada PT.LEN INDUSTRI (PERSERO) Bandung. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan laporan anggaran biaya operasional pada 

PT. LEN INDUSTRI ( PERSERO ) Bandung. 

3. Untuk mengatahui apa saja yang menjadi hambatan dan solusi yang diambil 

dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. LEN 

INDUSTRI (PERSERO) Bandung. 

 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dari data-data informasi yang berhasil diperoleh dari kerja praktek ini, 

khususnya yang berhubungan dengan anggaran biaya operasional diharapkan 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :  

1.  Bagi penulis, pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan dapat memberikan 

pegalaman praktek bagi penulis untuk terjun langsung melihat kondisi 

perusahaan khususnya dalam penyajian mengenai anggaran biaya operasional. 



2. Bagi perusahaan, hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan masukan dalam menilai efektifitas anggaran sebagai alat bantu 

pengendalian biaya operasional bagi manajemen. 

3. Bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berminat untuk 

mempelajari dan mendalami bidang studi penganggaran, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bagian lebih lanjut. 

 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan laporan ini, 

peninjauan dilaksanakan mempergunakan metode deskriptif dan analisis 

sedangkan untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan tehnik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

 Yaitu melakukan peninjauan langsung ke perusahaan, hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari : 

a. Observasi, melakukan peninjauan dengan tehnik pengumpulan data dengan 

mengamati pada sumber data yang akan dianalisis. 

b. Interview, melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan 

yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. 

c. Praktek magang, melakukan peninjauan langsung dan kerja praktek selama satu 

bulan dan ditempatkan berdasarkan masalah yang akan dianalisa. 

2. Studi kepustakaan  

 Penelitian yang dilakukan dengan memakai bahan-bahan yang diambil 

dari perpustakaan dan literature lainya, seperti buku-buku yang membahas teori-

teori yang berhubungan dengan anggaran biaya operasional. 

  

 

 

 

 

 



  1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

 Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, penulis mengambil tempat 

untuk kerja praktek pada PT. LEN INDUSTRI ( PERSERO ) yang terletak di 

Jalan. Soekarno – Hatta No. 442. Sedangkan waktu kerja praktek Laporan Tugas 

Akhir yang penulis lakukan mulai tanggal 24 November 2008 sampai dengan 24 

Desember 2008. 

  

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


