
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Penelitian 

 
Salah satu sektor dalam pembangunan yang sedang giat dan terus 

dilakukan adalah sektor perekonomian. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai, 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan perusahaan sesuai dengan tuntutan 

yang ada pada kondisi masing-masing perusahaan.  

PT. Pindad merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan usahanya 

dalam produksi peralatan militer baik untuk mendukung kebutuhan Pertahanan 

dan Keamanan (TNI dan Polisi) juga untuk produk komersial.  

Tujuan utama suatu perusahaan secara ekonomi dan sosial adalah 

memperoleh keuntungan yang optimal, untuk itu manajemen perusahaan dituntut 

berkemampuan untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar berdaya guna 

dan berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen 

sehingga dengan mantap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

dalam dunia usaha yang terus berkembang. 

Misi kebijakan manajemen perusahaan berorientasi pada pendapatan yang 

melebihi biaya untuk memperoleh laba. Perubahan pendapatan dan perubahan 

biaya mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh 

perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut pihak manajemen perlu 

merencanakan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan optimasi laba. Biasanya rencana-rencana manajemen tersebut 

disusun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter. Dan rencana ini disebut 

anggaran. 

Anggaran adalah rangkaian kegiatan untuk suatu jangka waktu tertentu 

yang diuraikan secara terperinci melalui angka-angka. Fungsi anggaran selain 

sebagai perencanaan dalam merencanakan seberapa besar biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, juga mempunyai 

 



fungsi yaitu sebagai fungsi pengendali (Budgetary Control) yang membandingkan 

antara rencana yang tercantum dalam anggaran dengan kenyataan yang terjadi.  

Dengan demikian anggaran merupakan bagian penting dari seluruh sistem 

pengendalian dan perencanaan, yang artinya suatu sistem dengan umpan balik 

yang memungkinkan manajemen dapat memantau, mengendalikan, dan 

mengarahkan kegiatan perusahaan. Selain itu anggaran merupakan suatu alat 

untuk mengintegrasikan sasaran perusahaan ke seluruh tingkat manajemen. 

Dengan kata lain bahwa anggaran memungkinkan manajemen untuk 

merencanakan dan mengamankan besarnya laba atau keuntungan yang diinginkan. 

Setelah anggaran disetujui dan disahkan oleh manajemen, selanjutnya 

anggaran tersebut haruslah dikendalikan dan diarahkan serta dicapai oleh 

perusahaan. Dengan demikian anggaran menjadi alat dasar pengendalian biaya 

dimana dalam pelaksanaan yang sebenarnya akan diukur.  

Anggaran sebagai alat dasar pengendalian biaya mencakup analisis hasil 

yang sebenarnya setelah diperbandingkan dengan anggaran dan laporan hasil 

analisis tersebut. Jika menunjukkan adanya penyimpangan antara anggaran 

dengan pelaksanaannya, baik penyimpangan yang terjadi itu bersifat positif 

(menguntungkan) atau bersifat negatif (merugikan) maka pihak manajemen dapat 

mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki 

penyimpangan tersebut dengan segera. 

Dengan diketahuinya penyimpangan-penyimpangan anggaran beserta 

sebab-sebabnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus dapat 

diadakan penilaian  (evaluasi) apakah pelaksanaan anggaran biaya tersebut akan 

berpengaruh dalam perolehan laba perusahan. 

Perbandingan antara biaya yang sebenarnya dengan biaya yang 

dianggarkan diproyeksikan dalam persen. Hasil perbandingan tersebut 

menunjukkan besarnya penyimpangan (varians) biaya aktual dari anggaran yang 

telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran biaya, semakin kecil varians atau  

persen yang terjadi, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran biaya 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam perolehan laba perusahaan. 

 



Dalam penulisan ini, penulis menggunakan rujukan dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Risa dalam skripsinya yang berjudul “Peranan 

Anggaran Biaya Operasi dalam Menunjang Laba Operasi Perusahaan” 

(Studi Kasus PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk.) yang penelitiannya dilakukan 

pada perusahaan jasa, dimana struktur anggaran dalam laporan rugi laba pada 

perusahaan jasa berbeda dengan perusahaan manufaktur pada umumnya. Dalam 

perusahaan jasa tidak terdapat unsur harga pokok produksi (Cost of Good Sold) 

dan laba kotor seperti pada perusahaan manufaktur, sehingga biaya yang terjadi 

adalah biaya operasi seperti biaya pemasaran, karyawan, administrasi, 

pemeliharaan, dan penyusutan. 

Sedangkan perusahaan yang akan penulis teliti adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang industri yang memproduksi barang jadi. PT. Pindad sebagai 

suatu perusahaan yang menjalankan usahanya dalam produksi peralatan militer, 

menerapkan anggaran sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Dimana penganggaran biaya yang tepat sangat dibutuhkan untuk setiap 

perusahaan, karena dengan adanya penganggaran yang tepat suatu perusahaan 

akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila perusahan dapat 

menjalankan aktivitas dengan baik, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba. 

Dimana perolehan laba ini dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang baik, antara 

lain dengan cara penganggaran biaya yang tepat. Hal ini dapat menghindari atau 

menurunkan pemborosan biaya yang akhirnya akan meningkatkan besarnya 

pendapatan perusahaan. Dengan adanya pendapatan yang meningkat dan anggaran 

biaya yang tepat dapat meningkatkan laba perusahaan, karena laba perusahaan 

diperoleh dari total pendapatan yang diperoleh perusahaan dikurangi dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul “Hubungan Antara 

Pelaksanaan Anggaran Biaya Dengan Tingkat Perolehan Laba”. 

 

 

 

 



1.2  Identifikasi Masalah 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan anggaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan  

2. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara  pelaksanaan anggaran 

biaya dengan  tingkat perolehan laba  

3. Berapa besar hubungannya antara pelaksanaan anggaran biaya dengan tingkat 

perolehan laba tersebut  

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan 

maksud dan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran biaya yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui adakah hubungan yang positif dan signifikan antara 

pelaksanaan anggaran biaya dengan tingkat perolehan laba pada perusahaan 

yang sedang diteliti. 

3. Untuk mengetahui berapa besar hubungan antara pelaksanaan anggaran biaya 

dengan tingkat perolehan laba  

 

1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang akan diperoleh berupa informasi berdasarkan analisa 

mengenai bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan anggaran biaya terhadap 

tingkat perolehan laba perusahaan. Diharapkan dengan informasi tersebut dapat 

digunakan oleh : 

1. Penulis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang 

masalah yang sedang diteliti yang selanjutnya akan memberikan manfaat 

mengenai kesesuaian fakta-fakta di lapangan dengan teori yang ada serta 

memberikan pengalaman kepada penulis mengenai dunia kerja. 

2. Perusahaan  

 



Dengan penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang 

selanjutnya dapat berguna sebagai masukkan yang positif di dalam 

menentukan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang, khususnya 

pada bidang anggaran bagi perusahaan tempat penulis melakukan penelitian. 

3. Peneliti lain 

Sebagai informasi dan bahan referensi yang dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan serta sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut yang lebih 

luas dan mendalam. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 
Tujuan utama dari didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba yang optimal bagi pemilik perusahaan tersebut, Kemampuan 

perusahaan untuk dapat menghasilkan kekayaan bagi pemiliknya akan 

menentukan sampai sejauh mana perusahaan itu layak untuk terus beroperasi. 

Dalam hal ini pihak manajemen adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab 

dalam mengelola perusahaan. Tujuan utama sebuah perusahaan dapat tercapai 

dengan melalui berbagai cara dan program yang disusun untuk mencapai target 

yang ditetapkan. 

Laba diperoleh dengan cara memperbesar pendapatan juga dapat 

dilakukan dengan menekan biaya operasi tanpa mengurangi pengelolaan 

perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk menekan biaya yang dikeluarkan 

tersebut diperlukan suatu perencanaan yang baik berupa anggaran.  

Menurut Mulyadi adalah : 

“Anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk 

menghasilkan laba perusahaan. Hasil akhir dari proses penyusunan 

anggaran operasi adalah rugi laba yang diproyeksikan “ ( 2001: 504 ) 

Salah satu fungsi penting manajemen adalah Controlling atau 

pengendalian yang merupakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengawasan operasional dari rencana yang telah dibuat. Pengendalian dalam 

hubungannya dengan akuntansi manajemen adalah suatu proses dimana manajer 

memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan secara efektif dan 

 



efisien dalam mencapai tujuan. Salah satu alat yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan pengendalian adalah anggaran. Anggaran menurut Munandar 

adalah:  

“suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan 

datang” (2001 : 1). 

Arti anggaran itu sendiri adalah perencanaan yang dinyatakan dalam 

kuantitatif, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh 

pelaksanaan anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun. Anggaran 

dibuat dan diteliti dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian untuk 

kemudian dilaksanakan. 

Anggaran merupakan rencana tertulis manajemen mengenai kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Anggaran membawa manajemen untuk berpikir maju ke depan dan membantu 

manajemen dalam mengkoordinasikan segala upaya agar sasaran perusahaan 

didukung dan dilaksanakan oleh semua bagian. Sebagai alat pengendalian, 

anggaran dapat memberikan feed back kepada manajer mengenai kondisi 

keuangan dan kinerja manajemen dalam periode berjalan. 

Salah satu jenis anggaran yang penting bagi perusahaan adalah anggaran 

biaya karena dengan adanya anggaran biaya, pengeluaran suatu perusahaan dapat 

dikendalikan. Perhitungan biaya aktual akan dibandingkan dengan nilai biaya 

yang dianggarkan, apabila terdapat perbedaan nilai maka besarnya perbedaan 

tersebut akan dianalisis untuk mengetahui penyebabnya. Keberhasilan prestasi 

kerja para manajer dinilai atas dasar seberapa jauh mereka dapat menjaga agar 

biaya aktual dari kegiatan selalu sama, atau bahkan berada dibawah tingkat biaya 

yang dianggarkan. Untuk mencegah agar perusahaan tidak merugi maka sangat 

dibutuhkan penganggaran biaya yang dilaksanakan secara efektif yang dapat 

mempengaruhi tingkat perolehan laba perusahaan. 

 

 

 



 

 

PARADIGMA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Biaya 

(Rp) 

Realisasi Anggaran Biaya

(Rp) 

Efektivitas Pelaksanaan 

Anggaran Biaya 

(Realisasi/Anggaran) 

Perolehan Laba Perusahaan  

 

 

1.6  Metodologi Penelitian 
a. Metode yang digunakan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus. Metode ini menggambarkan apa yang 

dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta dalam perusahaan tersebut 

untuk kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan analisis 

statistik agar dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai masalah yang sedang 

diteliti. 

 



b. Operasionalisasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Pelaksanaan Anggaran Biaya sebagai variabel independen (X) atau 

variabel yang bebas yang keberadaannya bebas tanpa dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain.. 

2. Tingkat Perolehan Laba sebagai variabel dependen (Y) atau variabel tidak 

bebas, dimana keberadaannya dipengaruhi oleh variabel independen . 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini yaitu  : 

1. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penyelidikan dan pengamatan langsung terhadap 

tempat yang menjadi objek penelitian dengan cara : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dengan cara 

mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dengan 

cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

gambaran dan informasi yang jelas. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang 

diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan 

dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, 

catatan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kegunaan 

dari studi ini adalah dengan memperoleh sebanyak mungkin dasar-dasar 

teori yang diharapkan akan dapat menunjang data-data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini. 

 

 



1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT.Pindad 

yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot Subroto  Bandung. Penelitian dilakukan 

pada bulan Januari 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


