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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Serangkaian kebijakan dibidang ekonomi dan moneter yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia telah cukup mendorong para pelaku ekonomi baik 

swasta, asing maupun BUMN/BUMD dalam pembangunan ekonomi. Setiap 

perusahaan dipacu agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien, agar hasil 

produknya mempunyai daya saing yang tinggi di pasar atau memenangkan 

persaingan. Fungsi manajemen yang aktivitasnya dimulai dari perencanaan 

sampai dengan pengendalian memegang peranan penting. Penetapan tujuan-tujuan 

perusahaan baik untuk jangka panjang atau jangka pendek harus direncanakan 

secara baik dan harus selalu dilakukan pengendalian. 

 Perusahaan Derah Air Minum (PDAM) di Kota Bandung sebagai 

perusahaan milik Pemerintahan Daerah yang berusaha dalam bidang pelayanan air 

bersih dan sarana air kotor, yang merupakan perusahaan yang bersifat public 

goods yang artinya produk dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat 

digunakan secara bersama-sama. Hal ini jelas terlihat bahwa penyediaan air bersih 

dan sarana air kotor adalah milik masyarakat, hanya pengelolaannya dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. 

 Ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan air yang dikonsumsi oleh 

penduduk perkotaan dengan potensi air baku yang tersedia disebabkan karena 

semakin meningkatnya kebutuhan air bersih diperkotaan.  

Peningkatan ini seiring dengan pesatnya peningkatan jumlah penduduk baik 

karena perluasan wilayah, kelahiran maupun urbanisasi. Keterbatasan air baku, 

disebabkan adanya penurunan muka air tanah akibat terganggunya lingkungan 

konservasi.  

Selain itu juga tingkat kehilangan air yang ditolelir dalam perencanaan 

sebesar 20% ternyata yang terjadi saat ini sebesar 42,52%, sedangkan jumlah 

produksi air per 31 Desember 2000 kurang dari 1,46% dari anggaran, dan 

distribusi air per 31 Desember juga kurang 0,72% dari anggaran. Kehilangan air 
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ini terjadi karena kualitas meteran air rendah/usia teknis telah lewat dan bocoran 

air pada pipa distribusi sehingga menimbulkan biaya produksi lebih tinggi dari 

yang dianggarkan. 

 Tujuan utama PDAM di Kota Bandung agar memberikan pelayanan air 

bersih dan air kotor kepada konsumen atau pelanggan.  

Sehubungan dengan masalah di atas, PDAM mencari solusi perubahan 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air bersih dan air kotor, 

yang berorientasi kepada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat oleh 

karena itu, perlu direncanakan secara matang kebutuhan dan kecepatan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat, melalui peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia, dan memperbaiki proses perencanaan terhadap sarana untuk air bersih 

dan air kotor. Dengan adanya perbaikan tersebut, maka biaya produksi yang 

terjadi di PDAM pada saat itu akan meningkat. 

 Biaya produksi merupakan salah satu pengeluaran perusahaan yang 

memerlukan pengendalian yang baik. Melalui anggaran biaya pengeluaran suatu 

perusahaan dapat dikendalikan dimana perhitungan biaya aktual akan 

dibandingkan dengan perhitungan biaya yang dianggarkan. Seandainya terdapat 

perbedaan nilai antara biaya yang telah dianggarkan dengan biaya aktual, maka 

besarnya perbedaan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui penyebabnya.  

Keberhasilan prestasi kerja para manajer dapat menjalankan atau menjaga agar 

biaya aktual dari kegiatan yang dilaksanakan pada periode anggaran tersebut bisa 

lebih kecil atau berada pada tingkat biaya yang dianggarkan. 

 Dengan demikian perusahaan harus melakukan pengendalian atas biaya 

produksi agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Salah satu penunjang agar 

pelaksanaan suatu aktivitas menjadi efektif dan efisien adalah adanya sistem 

pengendalian yang akan menjamin dipenuhinya kebijakan manajemen. 

 Penelitian yang akan Penulis lakukan, yaitu “Manfaat Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya Produksi”. 

Penulis berpendapat bahwa pentingnya topik tersebut untuk dikaji adalah untuk 

mengetahui ada atau tidakadanya manfaat penerapan sistem pengendalian 
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manajemen terhadap keefektifan pengendalian  biaya produksi, hal ini penting 

karena biaya produksi akan berpengaruh pada harga pokok produksi, harga pokok 

penjualan, tingkat harga dan perolehan laba serta kelangsungan usaha perusahaan. 

 Sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil yang 

akan dicapai, pihak manajemen PDAM di Kota Bandung yang produknya sangat 

mendasar bagi masyarakat mengoptimalkan usahanya melalui perencanaan 

terhadap biaya operasi perusahaan. Serta menciptakan sistem pengendalian 

manajemen yang baik pada PDAM. Hal ini penting karena biaya produksi akan 

berpengaruh pada harga pokok produksi, harga pokok penjualan, tingkat harga 

dan perolehan laba serta kelangsungan usaha perusahaan. 

Bertitik tolak dari hal tersebut Penulis tertarik untuk melakukan penelitian           

dengan judul : 

“ Manfaat Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Keefektifan 

Pengendalian Biaya Produksi ” 

 

1.2. Identifikasi masalah 

 Sistem Pengendalian Manajemen merupakan alat untuk 

mengimplementasikan strategi perusahaan, agar dapat mengarahkan seluruh 

anggota  organisasi bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan terutama 

mengenai pengendalian biaya produksi sehingga biaya produksi yang dikeluarkan 

tidak terlalu besar atau seminimal mungkin nilai dan biaya produksinya yang telah 

dianggarkan, oleh karena itu Penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut 

: 

1) Bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen pada PDAM                

Kota Bandung  ? 

2) Bagaimana keefektifan pengendalian biaya produksi pada PDAM Kota 

Bandung? 

3) Seberapa besar manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen 

terhadap kefektifan pengendalian biaya produksi pada PDAM Kota 

Bandung  ? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1. Maksud Penelitian 

 Maksud penelitian merupakan sasaran pokok dalam melaksanakan suatu 

aktivitas tertentu, dimana semua itu dapat memberikan jawaban kegiatan yang 

harus dilaksanakan dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap 

keefektifan pengendalian  biaya produksi pada PDAM Kota Bandung. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen pada 

PDAM Kota Bandung 

2) Untuk mengetahui keefektifan pengendalian biaya produksi pada 

PDAM Kota Bandung  

3) Untuk mengetahui seberapa besar manfaat penerapan sistem 

pengendalian manajemen terhadap keefektifan pengendalian biaya 

produksi pada PDAM di Kota Bandung 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan manfaat 

sebagai berikut : 

1) Bagi Penulis 

Penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai manfaat langsung maupun 

tidak langsung, minimal dapat memberikan sumber pikiran dan masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

2) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan 

manajemen dalam rangka perbaikan sistem pengendalian manajemen dalam 

rangka perbaikan sistem pengendalian manajemen khususnya pengendalian  

biaya produksi. 
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3) Bagi Pihak Lain 

Pihak lain yang berkepentingan dan berminat mempelajari sistem 

pengendalian manajemen, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi tambahan. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Setiap perusahaan sangat memerlukan suatu alat pengendalian untuk 

menjamin bahwa aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan, manajemen harus selalu melakukan 

pengendalian dengan membandingkan hasil atas aktivitas dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Sistem pengendalian akan mengarahkan dan menuntun 

perusahaan ketujuan yang diinginkan. 

 Pengendalian manajemen menyangkut implementasi strategi, serta 

mengasumsikan bahwa strategi dan tujuan telah ditetapkan. Pengendalian 

manajemen juga merupakan semua metoda, prosedur, dan sarana yang digunakan 

oleh manajemen untuk menjamin dipatuhinya kebijakan dan strategi perusahaan. 

Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dan struktur yang tersusun 

secara sistematis dan digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengendalian 

terhadap seluruh aspek manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk mengarahkan operasi, dimana 

tindakan ini dapat berupa koreksi atas kekurangan serta penyesuaian aktivitas agar 

sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. 

 Pengendalian yang dapat diandalkan dan memadai adalah pengendalian 

yang dapat mengidentifikasikan bahwa sistem, prosedur dan metode yang 

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu manfaat 

dari sistem pengendalian manajemen yang pertama adalah (sebagai detektor) 

untuk mengukur dan menginformasikan jalannya pelaksanaan dalam suatu 

organisasi, yang kedua (sebagai selektor) membandingkan hasil dari pengukuran 

tersebut dengan standar yang telah ditetapkan, yang ketiga adalah (sebagai 

efektor) apabila terdapat perbedaan dari hasil perbandingan tersebut maka 

mengendalikan supaya sumber-sumber yang diperoleh, digunakan secara efektif 

dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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 Struktur pengendalian manajemen dipusatkan pada berbagai macam pusat 

tanggungjawab. Pusat-pusat tanggungjawab adalah suatu unit organisasi yang 

dikepalai oleh seorang manajer. Penerapan proses sistem pengendalian 

manajemen yang memadai terdiri dari penyusunan program, penyusunan 

anggaran, pelaksanaan dan pengukuran serta pelaporan dan analisis oleh 

perusahaan agar pengendalian biaya produksi dapat berjalan dengan efektif baik. 

Tahap-tahap sistem pengendalian manajemen dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar – 1 

Tahap-tahap Sistem Pengendalian Manajemen 

 

 Keefektifan suatu anggaran dapat diartikan keberhasilan suatu organisasi 

dalam mengoperasikan usahanya melalui anggaran. Keefektifan pengendalian 

anggaran yaitu pertama apabila anggaran telah menjadi pedoman kerja dan 

memberikan arah sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai. Kedua 

pengendalian anggaran berfungsi sebagai alat pengukur kualitas produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan, ketiga berfungsi sebagai pengontrol dalam 

perencanaan setiap produk yang dibiayai. 

 Dengan menyusun anggaran biaya suatu perusahaan misalkan biaya 

produksi, biaya produksi dalam perusahaan tersebut dapat dikendalikan serta 

dilakukan pengawasan dan evaluasi. Jadi penerapan proses pengendalian 
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manajemen dalam perusahaan terhadap biaya produksi dimaksudkan agar biaya 

produksi dapat berjalan dengan efektif baik dalam penyusunan anggaran maupun 

pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Untuk gambaran 

lebih jelas mengenai tujuan perusahaan menerapkan sistem pengendalian 

manajemen agar pengendalian biaya produksi dapat berjalan dengan efektif, maka 

paradigma penelitian dapat digambarkan : 

Gambar – 2 

Paradigma Penelitian 

(Variabel X) 

Penerapan Sistem  

Pengendalian Manajemen 

1. Struktur SPM 

2. Proses SPM 

3. Penyusunan Program 

4. Penyusunan Anggaran 

5. Pelaksanaan dan Pengukuran 

6. Pelaporan dan Analisis 

 (Variabel Y) 

Keefektifan Pengendalian Biaya 

Produksi 

1. Efisiensi  

2. Kualitas Produk 

3. Rencana Produksi 

 

 Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa biaya produksi pada 

akhirnya berpengaruh pada laba perusahaan, hal ini perlu mendapat perhatian dari 

pihak manajemen bahwa pengendalian harus cukup efisien untuk melakukan 

fungsinya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian 

manajemen merupakan alat manajemen yang tertata secara sistematik yang 

digunakan   manajemen untuk mengarahkan organisasi menuju tujuan yang akan 

dicapai secara efektif dan efisien. 

 Dari tujuan tersebut diatas diharapkan penerapan sistem pengendalian 

manajemen biaya produksi yang memadai akan membantu dalam rangka 

keefektifan pengendalian biaya produksi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

“Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Mempunyai Manfaat terhadap 

Keefektifan Pengendalian Biaya Produksi”. 



 8 

1.6. Metode Penelitian 

 Dalam menyusun skripsi ini, Penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu cara mengumpulkan dan 

menyajikan data dengan disertai analisis yang dapat memperjelas gambaran 

mengenai objek yang diteliti.  

 Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini                 

dari   sumber : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu penelitian pada perusahaan yang bersangkutan, 

dengan cara sebagai berikut : 

1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap perusahaan yang akan 

diteliti. 

2) Wawancara, yaitu mengadakan dialog/wawancara secara langsung dengan 

pimpinan dan karyawan perusahaan yang bersangkutan mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan bidang yang diteliti dalam penyusunan skripsi 

ini. 

3) Kuesioner, yaitu melakukan tanya jawab dalam bentuk tertulis dengan 

pejabat perusahaan yang dianggap berwenang untuk memberikan 

keterangan yang diperlukan untuk melengkapi data dalam penyusunan 

skripsi ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, yaitu usaha mengumpulkan data sekunder dengan 

jalan melakukan penelitian terhadap litelatur buku referensi dan sumber lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

berlokasi di Jl. Badak Singa No.10 Bandung. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

mei tahun 2006 sampai dengan selesai. 

 


