
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, kondisi perekonomian 

yang semakin kompleks menuntut suatu perusahaan untuk melakukan 

peningkatan produktivitas, daya saing dan keuntungan usaha agar dapat 

mempertahankan eksistensinya. Melalui keuntungan usaha ini perusahaan 

memiliki kemampuan untuk berkembang dan mempertahankan eksistensinya 

sebagai sebuah perusahaan yang berkelanjutan. 

Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk 

mencapai suatu tujuan yaitu memperoleh laba. Untuk mencapai tujuan perusahaan 

diperlukan manajemen yang baik dalam melakukan kegiatan operasional 

perusahaan yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang tepat. 

Perencanaan berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan, sedangkan 

pengendalian digunakan perusahaan sebagai alat untuk menilai apakah tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan rencana, oleh karena itu dibutuhkan suatu alat 

manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan proses perencanaan dan 

pengendalian terutama yang berhubungan dengan kondisi keuangan dalam 

perusahaan. 

Alat manajemen yang diperlukan untuk proses perencanaan dan 

pengendalian salah satunya adalah anggaran. Anggaran tersebut sebagai dasar 

operasional dan tolak ukur untuk pencapaian tujuan perusahaan juga bermanfaat 

untuk pengendalian perusahaan. 



  

Salah satu isi anggaran (budget) adalah membuat laporan tentang realisasi 

pelaksanaan anggaran (budget) yang dilengkapi dengan berbagai analisa 

perbandingan antara budget dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi beserta sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dapat pula diadakan penilaian (evaluasi) 

tentang sukses atau tidaknya kerja perusahaan selama jangka waktu (periode) 

yang bersangkutan.  

Anggaran disusun untuk jangka waktu satu tahun membawa perusahaan 

kekondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang 

diperhitungkan. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penyusunan kerja 

jangka pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilihan rencana laba, 

pemilihan rencana kerja tersebut terhadap laba. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penting kiranya Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandung memberikan informasi yang benar mengenai realisasi 

anggaran pendapatan, sehingga banyak para pedagang menyayangkan terhadap 

belum optimalnya penggunaan dana yang diperoleh dari pendapatan retribusi 

pasar. Padahal, jika digunakan sesuai dengan tujuannya, penggunaan dana 

tersebut mampu membereskan berbagai permasalahan, termasuk merevitalisasi 

pasar.  

Permasalahan ini mendorong penulis untuk menuangkan pembahasannya 

dalam penyusunan laporan tugas akhir dengan mengambil judul “Tinjauan Atas 

Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pendapatan pada Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Bandung”. 

 



  

1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas 

Pengelolaan Pasar ? 

2. Bagaimana realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pengelolaan Pasar ? 

 

1.2 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang diharapkan dari laporan tugas akhir yang dilakukan 

oleh penulis adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pendapatan pada Dinas 

Pengelolaan Pasar. 

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan pada Dinas Pengelolaan 

Pasar. 

 

1.3 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, menambah 

wawasan dan pengalaman khususnya mengenai penyusunan anggaran 

pendapatan. 

 

 



  

2. Bagi Dinas Pengelolaan Pasar 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pengelolaan Pasar 

Kota Bandung sebagai bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat 

dijadikan dasar pertimbangan dalam melaksanakan penyusunan anggaran 

pendapatan selanjutnya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, 

dapat dijadikan sumber atau titik tolak juga sebagai bahan perbandingan 

bagi penelitian selanjutnya serta dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan 

bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan pada laporan tugas akhir ini adalah metode 

deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki.  

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian langsung pada perusahaan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data primer yang 

diperlukan dengan cara: 



  

1) Observasi (Pengamatan), yaitu penulis melakukan penelitian langsung 

dan pencatatan sehingga diperoleh kebenaran data. Hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang lebih nyata dan akurat berhubungan 

dengan laporan tugas akhir ini. 

2) Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan 

pihak terkait untuk memperoleh data dan keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3) Praktik magang, yaitu melakukan peninjauan langsung dengan cara 

kerja praktik selama satu bulan dan ditempatkan berdasarkan masalah 

yang akan dianalisa. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu memperoleh data yang sekunder dengan mempelajari buku-buku, 

catatan-catatan kuliah guna memperoleh pengertian dasar atau landasan 

teori yang dibutuhkan dalam pembahasan laporan tugas akhir ini. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis 

mengadakan kerja praktik pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung yang 

berlokasi di Jalan Jurang No. 1 Bandung. Waktu kerja praktik dilaksanakan mulai 

tanggal 03 September 2007 sampai dengan 03 Oktober 2007.    

 

 

 

 


