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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menghadapi situasi  perekonomian dewasa ini, di mana persaingan dunia 

bisnis semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

prestasinya baik dalam kinerja maupun mutu produksi yang dihasilkan. 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayan yang bermutu tinggi dengan 

mengendalikan operasi perusahaannya secara efektif dan efisien dengan tidak 

mengabaikan mutu kepada konsumennya. 

Dalam membangun perekonomian suatu negara diperlukan adanya suatu 

peran serta para pelaku ekonomi, selain itu juga perlu adanya sarana dan prasarana 

yang mendukung. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain yang mengandalkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi sebagai keunggulan daya 

saing maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu sebagai sebuah 

perusahaan daerah yang melayani dan mengelola air bersih, harus mampu 

menghasilkan produksi yang baik dengan biaya rendah tapi mutu terjamin. 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu sebagai sebuah 

perusahaan daerah yang melayani dan mengelola air bersih, memiliki hambatan-

hambatan yang tidak terkendali seperti faktor teknis dan non teknis serta Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai. Pengadaan sumber air baku sebagai 

bahan dasar utama sebagai faktor penunjang pengolahan air bersih tidak 

memenuhi harapan perusahaan disebabkan suplai air berkurang (kekeringan), hal 

ini berdampak langsung pada anggaran di masing-masing pos tidak mencapai 

target yang telah direncanakan oleh perusahaan. Setelah dilakukan pengamatan 

terdapat kenaikan dan penurunan realisasi biaya operasi atas anggaran tahun 2006 

pada bulan Januari sebesar 28,98%, bulan Februari mengalami penurunan sebesar 

14,62%, bulan Maret mengalami penurunan sebesar 7,42%, bulan April 

mengalami penurunan 4,84%, bulan Mei mengalami penurunan sebesar 3,93%, 

bulan Juni mengalami kenaikan 1,79%, bulan Juli mengalami kenaikan sebesar 
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2,18%, bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 2,49%, bulan September 

mengalami penurunan sebesar 8,41%, bulan Oktober mengalami penurunan 

sebesar 2,07%, bulan November mengalami penurunan sebesar 2,32%, dan bulan 

Desember mengalami penurunan  sebesar 1,74% (perhitungan persentase 

diperoleh dari total pendapatan dan biaya). Untuk menghadapi masalah hubungan 

di atas diperlukan suatu alat perencanaan dan pengendalian untuk menaikan 

efektivitas biaya operasi.  

Dalam usaha mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan maka setiap 

tindakan harus diperkirakan dan direncanakan secara matang agar tercipta 

perencanaan dan pengendalian yang efektif. Anggaran sebagai bagian dari 

aktivitas perencanaan merupakan suatu rencana tindakan manajemen yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan berfungsi untuk membantu koordinasi dan 

berperannya anggota di dalam suatu perusahaan mementukan efektif atau tidaknya  

pengendalian biaya operasi yang akan dicapai. Anggaran biaya operasi diharapkan 

dapat membantu manajemen dalam usaha mencapai tujuan sasaran perusahaan, 

yaitu sistem penyusunan dan penerapan anggaran yang efektif. 

Anggaran sebagai bagian aktivitas perencanaan merupakan suatu rencana 

tindakan manajer pada masa yang akan datang selama periode waktu tertentu 

(biasanya dalam 1 tahun) yang dinyatakan satuan moneter dan berfungsi untuk 

membantu koordinasi dan pelaksanaannya. Perencanaan merupakan tahap awal 

dari suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan perlu 

disusun dengan baik. Barlian (2003,2).  

Anggaran sebagai alat pengendalian merupakan serangkaian tahapan yang 

dimaksud untuk dapat memastikan pengelolaan seluruh aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorentasi pada operasi dan 

pengolahan yang efektif dan efisien. Tujuan anggaran adalah sebagai alat 

pengendalian yang diciptakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

agar tetap stabil. 
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Anggaran juga merupakan alat bantu manajemen di dalam pengendalian 

biaya yang berguna untuk menghindari pemborosan biaya operasi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan biaya 

operasi sehingga diharapkan dengan semakin efektifnya pengendalian biaya 

operasi dapat membantu perusahaan dan usahanya meningkatkan efesiensi 

pemakaian biaya yang sangat besar. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti peranan 

anggaran yang sangat penting artinya bagi perkembangan suatu usaha, dengan 

judul sebagai berikut : “Studi Penerapan Anggaran  Biaya Operasi Sebagai 

Alat Bantu Manajemen Dalam Pengendalian Biaya Operasi.” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah dengan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penyusunan anggaran biaya operasi pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Indramayu telah memadai . 

2. Apakah anggaran biaya operasi telah berfungsi secara efektif dalam 

pengendalian biaya operasi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM)  Indramayu. 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah terutama untuk mengadakan jawaban atas 

permasalahan yang telah diidentifikasikan sebelumnya yaitu : 

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya operasi telah memadai 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu. 

2. Untuk mengetahui berfungsinya anggaran biaya operasi secara efektif  

dalam pengendalian biaya operasi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Indramayu. 
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1.4    Penggunaan Penelitian  

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis tentang teori dan praktek yang ditetapkan penulis, terutama 

tehadap pengendalian biaya operasi. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukkan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam menyusun anggaran biaya operasi. 

3. Bagi lingkungan pendidikan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

membantu pembaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Barlian (2003) 

mengenai studi berfugsinya peranan anggaran biaya operasi dalam menunjang 

efektifitas pengendalian biaya operasi pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Bandung, kesimpulan yang diperoleh menunjukan bahwa pengendalian 

biaya operasi dibuktikan dengan adanya penyusunan anggaran sebagai salah satu 

alat bantu manajemen, dimana pengendalian biaya operasi dengan cara 

membandingkan dan menganalisis antara anggaran biaya operasi dengan 

aktualnya sehingga nampak penyimpangan  yang terjadi. Ada beberapa perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan yang akan penulis lakukan, yaitu: 

1. Peneliti terdahulu melakukan studi kasus pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Bandung sedangkan penulis berusaha melakukan studi 

kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indramayu. 

2. Tahun penelitian terdahulu adalah dari tahun 2002 sampai tahun 2003, 

sedangkan penelitian ini dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan selesai. 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila anggaran disusun 

secara rinci dan terpadu, sehingga pada pelaksanaannya akan lebih memahaminya 

dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. 

Anggaran merupakan alat bantu perencanaan dan pengendalian yang dapat 

digunakan manajemen dalam kegiatan sehari-hari. 
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Alat perencanaan yang juga sebagai alat pengendalian yang dapat 

digunakan manajemen dalam kegiatan sehari-hari adalah anggaran. Seperti yang 

dikemukakan oleh Munandar (2001: 1), pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut: “Anggaran (budget) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 

yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 

(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan 

datang.” 

Anggaran tersebut dipergunakan untuk menyusun rancangan manajemen 

dalam perusahaan daerah air minum (PDAM) dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan menggunakan anggaran sebagai tolak ukur dalam 

pengendalian biaya operasi. menurut Stoner dkk yang dialih bahasakan oleh 

Alexander Sindoro (1996: 262) yaitu : 

“Anggaran biaya operasi merupakan anggaran yang menunjukkan 
barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan akan dikonsumsi oleh 
suatu organisasi dalam periode anggaran.”   
 

Biaya operasi merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan 

aktivitas utama perusahaan. Untuk dapat menekan dan menghindari pemborosan 

biaya operasi serta mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan terutama dalam 

hubugannya dengan biaya operasi, maka diperlukan anggara biaya operasi. 

Pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk  

mengarahkan aktivitas operasi kepada apa yang sudah direncanakan serta 

mendeteksi atau mengoreksi ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan 

tujuan yang direncanakan. Menurut Supriyono (2001: 8), mendefinisikan 

pengendalian sebagai berikut : “Pengendalian (control) adalah proses untuk 

memeriksa kembali, menilai dan selalu memonitor laporan-laporan apakah 

pelaksanaan tidak meyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan.” 

Pengendalian biaya operasi bertujuan untuk meperoleh hasil yang sebesar-

besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dan memperoleh hasil yang sebaik-

baiknya dengan biaya yang sekecil mungkin dalam kondisi yang ada. 

Pengendalian biaya operasi dapat dilakukan dengan melakukan analisis selisih 

antara anggaran biaya operasi dengan biaya sesungguhnya terjadi. Melalui analisis 
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ini perusahaan dapat dilakukan tindak lanjut untuk mengatasi atau mengurangi 

terjadinya selisih yang merugikan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka 

penulis merumuskan hipotesis deskriptif sebagai berikut : 

“ Anggaran biaya operasi telah memadai sebagai alat bantu 
manajemen dalam mengendalikan biaya operasi pada Perusahaan 
Daerah Air Minum di Indramayu.” 
 

1.6  Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode diskriptif  

dengan pendekatan studi kasus. Menurut  Rusdin,  (2004: 9) : “Metode diskriptif 

yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan dan menyajikan data 

dari perusahaan untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas 

atas objek yang diteliti, yang bertujuan menghimpun data, menyusunnya secara 

sistematis, faktual dan cermat, untuk kemudian dianalisis dan ditarik suatu 

kesimpulan.” 

 Penulis berusaha memperoleh data mengenai keadaan yang sebenarnya 

dengan melihat fakta-fakta yang ada, setelah itu dari data yang diperoleh 

dilakukan analisis data berdasarkan beberapa sumber teori yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas. 

 

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

1.  Penelitian Lapangan (Field Research)  

a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang kompeten 

untuk memberikan data dan keterangan. 

 2.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dikumpulkan 

melalui penelaahan terhadap literature dengan masalah yang diteliti yang 

akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori. 

 



 8

1.6.2  Operasional Variabel 

Berdasarkan hipotesis diskriptif yang diajukan yaitu anggaran biaya 

operasi telah berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya 

operasi pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) maka terdapat satu variabel 

yang akan dianalisis, yaitu “ berfungsinya anggaran biaya operasi sebagai alat 

bantu manajemen dalam pengendalian biaya operasi.” 

Indikator Variabel : 

1. Karakteristik anggaran 

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan 

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 

c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen 

d. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran 

e. Anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu 

f. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis serta dijelaskan 

2. Syarat-syarat anggaran 

a. Organisasi perusahaan yang sehat 

b. Sistem akuntansi yang memadai 

c. Penelitian dan analisis 

d. Dukungan dari para pelaksana 

3. Manfaat anggaran 

a. Perencanaan yang terpadu 

b. Pedoman pelaksana kegiatan perusahaan 

c. Alat koordinasi dalam perusahaan 

d. Alat evaluasi kegiatan perusahaan 

4. Proses pengendalian 

a. Menetapkan anggaran biaya operasi 

b. Membandingkan anggaran dengan realisasi yang telah ditetapkan 

c. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan 

d. Adanya tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan 
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5. Tujuan pengendalian biaya operasi  

a. Tercapainya biaya operasi 

b. Tercapainya kualitas yang dikehendaki 

 

1.6.3  Analisis Pembuktian Hipotesis Diskriptif 

 Pembuktian hipotesis akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

observasi dengan indikator yang telah ditetapkan. Jika hasil observasi sesuai 

dengan indikator yang sudah ditetapkan, maka hipotesis diskriptif yang diajukan 

dapat diterima. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Untuk memperoleh data untuk menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penulis mengadakan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di 

Jalan Letjen Suprapto No : 25/ E Indramayu. Adapun waktu penelitian dilakukan 

dari bulan Februari 2007 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


