
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar dengan sumberdaya alam 

yang melimpah.  Salah satu bentuk kekayaan alam yang paling banyak dimiliki oleh 

negara kita adalah berupa barang tambang seperti mineral, batubara, minyak dan gas 

bumi. 

Kekayaan negara ini merupakan salah satu sektor yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik. Agar kekayaan 

negara tersebut dapat dinikmati manfaatnya secara merata oleh masyarakat, 

pemerintah membentuk sebuah badan yang bertugas mengeksplorasi barang -barang 

tambang tersebut sebelum akhirnya diinventarisasi seb agai kekayaan negara. 

Instansi pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan eksplorasi adalah 

Pusat Sumber Daya Geologi yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta no.444 Bandung. 

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 09/2005 dan Peraturan Menteri Energi dan 

Sumber Daya Mineral No.0030 Tahun 2005, Pusat Sumber Daya Geologi adalah 

salah satu instansi yang berada di lingkungan Badan Geologi, Departemen Energi dan 

Sumberdaya Mineral. Tugas dari Pusat Sumber Daya Geologi adalah 

menyelenggarakan penelitian, penyelidik an, dan pelayanan di bidang sumberdaya 

geologi (migas, batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi dan mineral).  

Kegiatan eksplorasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk 

menemukan adanya cadangan mineral, batubara, minyak dan gas bumi melalui stu di-

studi geologi, geofisika, dan penyelidikan. Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah 

untuk mengetahui kandungan mineral, batubara, minyak, dan gas bumi serta luas 

wilayah kandungannya.  

Kegiatan eksplorasi berada di tengah-tengah kondisi yang penuh 

ketidakpastian (uncertainty ), juga sifat dan karakteristiknya  berbeda dari kegiatan 

badan pemerintah lainnya. Hal ini disebabkan karena kegiatan eksplorasi yang 



dilakukan tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kegagalan ini dapat berupa tidak ditemukannya kandungan barang tambang yang 

dicari dari kegiatan eksplorasi atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperkirakan 

sebelumnya.  

Ketidakpastian ini menyebabkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kegiatan eksplorasi harus direncan akan dan dikendalikan dengan sebaik mungkin 

agar biaya yang terjadi atau mungkin terjadi di dalam kegiatan eksplorasi tersebut 

dapat dikendalikan dengan seefektif mungkin. Perencanaan dan pengendalian ini 

wajib dilakukan karena kegiatan eksplorasi membutuh kan biaya yang sangat besar, 

sehingga rentan dengan terjadinya pemborosan dan kecurangan dalam 

pengelolaannya. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan anggaran yang 

merupakan suatu alat manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengendalian 

biaya. 

Dari sinilah timbul suatu kemungkinan bahwa anggaran dapat berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi. Oleh karena itulah penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini yang dituangkan dalam 

penelitian dengan judul :  

“ Manfaat Anggaran Sebagai Penunjang Efektivitas Pengendalian Biaya 

Eksplorasi (Studi Kasus di Pusat Sumber Daya Geologi) ”. 

 

1.2    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka 

penulis mengidentifikasikan pokok pembahasan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah anggaran di Pusat Sumber Daya Geologi telah memadai.  

2. Apakah pengendalian biaya eksplorasi yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya 

Geologi telah efektif. 

3.  Bagaimanakah manfaat anggaran dalam menunjang efekt ivitas pengendalian biaya  

eksplorasi di Pusat Sumber Daya Geologi. 

   

 



1.3    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan di  

atas adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kememadaian anggaran di Pusat Sumber D aya Geologi. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian biaya eksplorasi di Pusat Sumber 

Daya Geologi. 

3. Untuk mengetahui bagaimana anggaran dapat bermanfaat dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya eksplorasi di Pusat Sumber Daya Geologi.  

 

1.4    Kegunaan Penelitian 

a.   Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi. Juga untuk mengetahui bagaimanakah 

suatu anggaran yang dianggap efektif dalam melaksanakan pengendalian biaya 

eksplorasi. Serta menambah pengetahuan mengenai penerapan dan manfaat 

anggaran secara praktek di Pusat Sumber Daya Geologi. 

b.   Bagi Pusat Sumber Daya Geologi 

      Untuk memberikan masukan tentang peranaan anggaran terhadap efektivitas 

pengendalian biaya eksplorasi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak 

manajeman dalam menetapkan keputusan dan kebijakan di masa yang akan 

datang. 

c.   Bagi Peneliti Lain  

      Untuk dapat dijadikan bahan masukan pada penelitian yang sama pada lingkup 

penelitian ya ng berbeda, sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

pembaca atau pihak yang berkepentingan terhadap bidang yang sama.  

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki tujuan, baik itu 

perusahaan yang mencari laba ma upun perusahaan yang tidak mencari laba. Bagi 

perusahaan yang mencari laba, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan laba 



yang diperolehnya. Sedangkan untuk instansi pemerintah yang tidak berorientasi 

mencari laba tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan  pelayanan dengan dana 

yang tersedia seefisien mungkin.  

Di dalam melakukan kegiatan pengendalian biaya eksplorasi, pimpinan dari 

suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan faktor -faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi instansi yang dipimpinnya, baik  faktor yang mendukung maupun 

faktor yang dapat menghambat sehingga dapat diambil suatu tindakan yang tepat 

dalam menghadapi suatu kondisi tertentu, karena kegiatan eksplorasi berada dalam 

kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.  

Seperti yang telah diketahui bahwa eksplorasi merupakan kegiatan utama dari 

Pusat Sumber Daya Geologi. Oleh karena itu, biaya eksplorasi menjadi bagian besar 

dari jumlah biaya tetap di Pusat Sumber Daya Geologi. Dengan melihat jumlah biaya 

eksplorasi yang cukup besar tersebut, perlu adanya penyusunan dan penggunaan 

anggaran yang cukup baik untuk menghindari terjadinya pemborosan dan 

kecurangan. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan sebagai alat dalam 

menjalankan kegiatan instansi untukmencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini 

disebabkan karena di dalam anggaran terjalin suatu perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian, dimana hal ini penting dalam mencapai tujuan instansi yang 

bersangkutan. 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa alasan penting 

pengendalian terhad ap biaya eksplorasi antara lain : 

1. Biaya eksplorasi merupakan salah satu unsur biaya terbesar dalam pelaksanaan 

kegiatan utama Pusat Sumber Daya Geologi. 

2. Biaya eksplorasi merupakan bidang yang dapat menyebabkan pemborosan 

sejumlah besar sumberdaya dari Pusa t Sumber Daya Geologi karena adanya 

kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam pelaksanaannya.  

Untuk mengurangi dan mengatasi kemungkinan -kemungkinan tersebut di 

atas, maka diperlukan suatu pengendalian yang memadai. Pengendalian ini dapat 

bersifat preventif yang berarti berusaha untuk menanggulangi terjadinya segala 

sesuatu yang dapat merugikan instansi dan juga bersifat represif yang berarti 



mempunyai tindakan koreksi bila terjadi hal -hal yang dapat merugikan bagi suatu 

instansi.  

Di dalam kegiatan operasionalnya, sebuah instansi membutuhkan suatu proses 

perencanaan dan pengendalian menyeluruh yang akan membantu pihak manajemen 

untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dilakukan. 

Perencanaan dimaksudkan untuk menetapkan tujuan instansi serta menentukan 

tindakan apa yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan terebut. Sedangkan 

pengendalian ditujukan untuk mengetahui apakah tindakan yang dipilih untuk 

pencapaian tujuan tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelum nya. 

Disini dapat terlihat bahwa proses perencanaan dan pengendalian merupakan 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa 

adanya pelaksanaan dari suatu rencana dan hasil pengendalian tersebut akan berguna 

dalam perencanaan selanjutnya.  

Menurut Jones and Pendlebury yang dikutip oleh Mardiasmo (2002 : 36) 

proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik dibagi 

menjadi lima tahap yaitu :  

1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar; 

2. Perencanaan operasional; 

3. Penganggaran; 

4. Pengendalian dan pengukuran; 

5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. 

Secara keseluruhan, perencanaan yang dilakukan oleh instansi dapat 

dituangkan ke dalam suatu program kegiatan yang mencakup semua ketentuan yang 

akan dilaksanakan seperti waktu pelaksanaan, biaya yang dikeluarkan dan lain 

sebagainya. Dalam perencanaan kegiatan operasi dari suatu instansi, sebaiknya suatu 

perencanaan diarahkan pada peningkatan efisiensi kegiatan, sehingga dapat mencegah 

terjadinya penghamburan biaya, se rta mengusahakan agar kegiatan yang terjadi 

benar-benar sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dikerjakan. Rencana tersebut 

perlu dituangkan dalam suatu bentuk kuantitatif yang disebut anggaran, sehingga 

dapat diketahui langkah -langkah apa yang harus diamb il dalam suatu kondisi tertentu 



serta biaya yang perlu dikorbankan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Definisi anggaran menurut M. Nafarin (2000 ; 9) adalah sebagai berikut : 

 “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan 

suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu “.  

Sedangkan  pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2002 : 61) adalah : 

“ Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang 

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, 

sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk 

mempersiapkan suatu anggaran “.   

Untuk mengetahui  efektivitas pelaksanaan anggaran, hasil yang diperoleh 

akan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga 

akan diketahui apakah biaya yang terjadi telah sesuai dengan program kegiatan. Bila 

terjadi selisih, maka akan dianalisa dan dicari a pa yang menjadi penyebab 

penyimpangan tersebut. Selanjutnya perlu dilakukan perbaikan terhadap 

penyimpangan tersebut sehingga pada akhirnya pelaksanaan operasi telah sesuai 

dengan program kegiatan / anggaran yang telah ditentukan. 

Anggaran merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian 

pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus 

dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian 

mengindikasikan alokasi sumber dana yang disetujui legislatif untuk  dibelanjakan. 

Membuat anggaran membutuhkan pertimbangan -pertimbangan teknis akuntansi yang 

matang. Dalam membuat anggaran, akuntansi dibutuhkan terutama untuk 

mengestimasi biaya program dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan 

perubahan-perubahan yang akan terjadi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba merumuskan suatu 

hipotesis sebagai berikut :  

“ Anggaran yang memadai akan bermanfaat di dalam usaha pencapaian 

efektivitas  pengendalian biaya eksplorasi. “  

 



1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan 

metodologi penelitian deskriptif, suatu metode penelitian yang bertujuan 

mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai objek 

penelitian, untuk kemudian melakukan analis a dan kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah;  

1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

   Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada  

perusahaan atau instansi  terkait untuk memperoleh data primer dengan cara : 

a. Wawancara 

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam bidang 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga peneliti mendapatkan 

gambaran yang jelas tentang keadaan perusahaan a tau instansi yang diteliti.  

b. Observasi  

Yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas yang sedang berlangsung.  

c. Kuesioner  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan serangkaian pertanyaan 

tertulis mengenai hal -hal yang berkaitan dengan masalah yang ditel iti kepada 

responden. 

2. Penelitian Kepustakaan  

      Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku -buku referensi 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk mengumpulkan data 

sekunder yang merupakan landasan teori dari penyusunan  skripsi ini.  

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Pusat Sumberdaya Geologi yang berkantor 

di Jalan Soekarno Hatta no.444 Bandung, dimulai pada bulan April tahun 2007 

sampai dengan selesai.  


