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MANFAAT ANGGARAN SEBAGAI PENUNJANG EFEKTIVITAS 

PENGENDALIAN BIAYA EKSPLORASI 

(Studi Kasus di Pusat Sumber Daya Geologi) 

 

 

Secara umum, kemampuan sebuah instansi pemerintah untuk memberikan 

pelayanan yang bermutu tinggi dapat dilakukan dengan me ngendalikan kegiatannya 

secara efektif dan efisien dengan tidak mengabaikan mutu pelayanannya. Dengan 

demikian instansi pemerintah memerlukan perencanaan dan pengendalian yang baik 

melalui anggaran. Anggaran sebagai alat pengendalian meliputi serangkaian t ahapan 

untuk memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan dilaksanakan dengan efektif dan 

efisien. Anggaran juga berperan sebagai alat pengendalian biaya, dengan adanya 

anggaran biaya eksplorasi maka akan dapat dihindari terjadinya pemborosan biaya 

dalam kegiatan eksplorasi dan dengan demikian pengendalian biaya eksplorasi yang 

dilakukan akan semakin efektif.  

Instansi yang diteliti dalam skripsi ini adalah Pusat Sumber Daya Geologi. 

Instansi pemerintah ini bergerak dalam bidang penelitian, penyelidikan dan pelay anan 

bidang sumber daya geologi (migas, batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, 

dan mineral) dan berada di lingkungan Badan Geologi, Departemen Energi dan 

Sumber Daya Mineral. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

manfaat anggaran sebagai penunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi.  

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus dengan 

metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan cara 

mengumpulkan, menyusun, mengkualifikasikan, menganalisis d an menyimpulkan 

data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas pada objek yang diteliti. Data 

diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi.  

Dalam penelitian ini, anggaran biaya eksplorasi yang direncanakan untuk 

tahun 2006 sebesar Rp. 52.650.696.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.838.226.482, 

berarti realisasi lebih rendah dari anggaran, yaitu sebesar Rp. 8.812.469.518. dengan  

demikian, Pusat Sumber Daya Geologi telah menerapkan sistem penyusunan 

anggaran yang memadai dan pengendalian yang e fektif. Hal ini didukung dengan 

hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa anggaran telah memadai dengan 

persentase sebesar 90,43%, pengendalian biaya eksplorasi telah efektif dengan 

persentase 84%, dan anggaran sebagai penunjang efektivitas pengenda lian biaya 

eksplorasi dinilai telah bermanfaat dengan persentase 78,67%.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa anggaran pada Pusat Sumber Daya Geologi  dinilai memiliki 

manfaat dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi.        

 

 


