
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1   Latar Belakang Penelitian 

 Menghadapi situasi perekonomian dewasa ini, dimana persaingan dunia 

bisnis semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

prestasinya baik dalam kinerja maupun mutu produksi yang dihasilkan. 

Kemampuan perusahaan harus memberikan pelayanan 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) Serang sebagai sebuah 

perusahaan daerah yang mengelola  dan menyalurkan air bersih untuk kebutuhan 

masyarakat khususnya di Serang, harus mampu menghasilkan produksi yang baik 

dengan biaya rendah tapi mutu terjamin. 

 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang sebagai sebuah 

perusahaan daerah yang mengelola dan menyalurkan 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. Untuk 

menghadapi masalah hubungan diatas diperlukan alat bantu manajemen dalam 

perencanaan dan pengendalian yang baik atas biaya tersebut untuk menaikan 

efektivitas biaya operasional. Salah satu alat yang bisa digunakan adalah 

anggaran. 



 Anggaran merupakan suatu bentuk pernyataan tertulis yang dinyatakan 

dalam satuan uang dan mempunyai jangka waktu tertentu. Anggaran membentuk 

manajemen didalam perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan 

perusahaan. Anggaran menjadi pedoman bagi setiap aktivitas, memberi balasan 

tanggungjawab atas kegiatan perusahaan, dan menilai efisiensi penggunaan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.     

 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 menentukan efektif atau tidaknya 

pengendalian biaya operasi yang akan dicapai. 

 Anggaran biaya operasi merupakan batas pengeluaran biaya operasi yang 

dapat dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Anggaran ini 

dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.   

            Anggaran sebagai alat pengendalian merupakan serangkaian tahapan yang 

dimaksud untuk dapat memastikan pengelolaan seluruh aspek kegiatan yang 

dilaksanakan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorientasi pada operasi dan 

pengolahan yang efektif dan efisien. Tujuan anggaran adalah sebagai alat 

pengendalian yang diciptakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

agar tetap stabil. 

 Anggaran bermanfaat sebagai alat bantu manajemen serta sebagai alat 

evaluasi kegiatan perusahaan,dan juga sebagai alat bantu manajemen dalam 

pengendalian biaya, khususnya biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan. 

Anggaran biaya adalah rencana mengenai jumlah biaya yang akan dikeluarkan 

dalam satu periode tertentu dengan pencapaian tujuan tertentu sebagai sasarannya. 

Dengan adanya anggaran biaya maka akan dapat dihindari terjadinya pemborosan 

biaya dan akan mengakibatkan semakin efektifnya pengendalian biaya yang 

dilakukan. 



 Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti peranan 

anggaran yang sangat penting artinya bagi perkembangan suatu usaha, dengan 

judul sebagai berikut : “Peranan Anggaran Biaya Operasional Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional.” 

 

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 operasional pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Serang sudah memadai. 

2. Apakah pengendalian biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Serang sudah efektif. 

3. Apakah anggaran biaya operasional telah berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Serang.  

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terutama untuk memberikan jawaban atas 

permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu : 

1. Untuk mengetahui kememadaian penyusunan anggaran biaya operasional 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian biaya operasional pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang.  

3. Untuk mengetahui peran anggaran biaya operasional dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Serang. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini, 

diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun 



pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis melalui kaji banding antara teori-teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan maupun dari buku-buku literatur dengan penerapannya dalam 

praktik terutama yang berkaitan dengan peranan anggaran biaya 

operasional dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional. 

2. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran yang 

dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan 

penyempurnaan program anggaran biaya operasional. 

3. Pihak-pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan 

tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan 

lebih lanjut terutama mengenai peranan anggaran biaya operasional dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional. 

   

1.5   Kerangka Pemikiran 

Perusahaan akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekelilingnya baik 

lingkungan internal, dimana perusahaan dapat mengetahui kondisi internal 

perusahaan (performance) yang masih dapat dikendalikan oleh perusahaan, serta 

lingkungan eksternal, dimana pada lingkungan ini perusahaan tidak dapat 

mengendalikannya, namun perusahaan dapat menggunakan forecasting untuk 

dapat mengatasi ancaman atau peluang bagi perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan performance dan forecasting tersebut, maka perusahaan 

diharuskan memiliki perencanaan program kerja yang dituangkan dalam anggaran 

yang nantinya anggaran tersebut direalisasikan kemudian dilakukan pengendalian 

apakah anggaran tersebut telah dilaksanakan secara benar dan terpadu. Suatu 

anggaran dapat berfungsi dengan baik apabila anggaran disusun secara benar dan 



terpadu, sehingga pada pelaksanaanya akan lebih memahaminya dan dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan.  

Dengan demikian anggaran mempunyai dua peran penting didalam sebuah 

perusahaan. Di satu sisi anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan (plan) 

dan di sisi lain anggaran berperan sebagai alat pengendalian (control) jangka 

pendek bagi suatu perusahaan. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan perusahaan dengan cara 

membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, 

tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap 

rencana. Jelas dalam hal ini terlihat bahwa proses perencanaan dan pengendalian 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengendalian tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya pelaksanaan dari suatu rencana dan hasil dari 

pengendalian tersebut akan berguna dalam perencanaan selanjutnya.   

Anggaran merupakan hasil dari penyusunan anggaran, dimana penyusunan 

anggaran adalah proses operasionalisasi rencana dalam bentuk 

pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Munandar (2001;1) 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 tolok ukur dalam 

pengendalian biaya operasi.  

Pengertian anggaran biaya operasi menurut Mulyadi (2001;504) adalah 

sebagai berikut : : 

“Anggaran biaya operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk 
menghasilkan laba perusahaan. Hasil akhir dari proses penyusunan 
anggaran operasi adalah rugi laba yang diproyeksikan (project income 
statement)”.  



Biaya operasional merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan 

aktivitas utama perusahaan. Untuk dapat menghindari pemborosan biaya 

operasional serta mendorong dipatuhinya kebijakan perusahaan terutama dalam 

hubungannya dengan biaya operasional, diperlukan anggaran biaya operasional.   

Pengendalian merupakan suatu fungsi manajemen yang bertujuan 

mengarahkan aktivitas operasional sesuai dengan yang direncanakan serta 

mendeteksi atau mengoreksi ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai dengan 

tujuan yang direncanakan. Supriono (2001;8), mendefinisikan pengendalian 

sebagai berikut : 

“Pengendalian (control) adalah proses untuk memeriksa kembali, 

menilai dan selalu memonitor laporan-laporan apakah pelaksanaan 

tidak menyimpang dari tujuan yang sudah ditentukan”. 

Pengendalian biaya operasional bertujuan untuk memperoleh hasil yang 

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

sebaik-baiknya dengan biaya sekecil mungkin dalam kondisi yang ada. 

Pengendalian biaya operasional dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

antara anggaran biaya operasional dengan biaya sesunguhnya terjadi. 

Pengendalian biaya operasional merupakan suatu proses untuk menjamin 

terciptanya kinerja yang efektif dan efisien yang menyangkut biaya operasional 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang  telah dilakukan oleh mahasiswa 

Universitas Widyatama Bandung, Dewi Kurniaris Nawatie Satiyo pada tahun 

2004, dengan judul “Peranan anggaran biaya operasional dalam menunjang 

efektifitas pengendalian biaya operasional,” objek penelitian pada Perusahaan 

Listik Negara (PLN) Bandung, kesimpulan yang diperoleh menunjukan bahwa 

pengendalian biaya operasi dibuktikan dengan adanya penyusunan anggaran 

sebagai salah satu alat bantu manajemen, dimana pengendalian biaya operasional 

dengan cara membandingkan dan menganalisis antara anggaran biaya operasional 

dengan aktualnya sehingga nampak penyimpangan yang terjadi.  

Perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan penulis, yaitu : 



1. Peneliti terdahulu melakukan studi kasus pada Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) Bandung, sedangkan penulis melakukan studi pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang. 

2. Penelitian yang terdahulu yang dilakukan Dewi pada perusahaan yang 

bergerak dibidang penyediaan listrik, sedangkan penulis melakukan 

penelitian pada perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air 

bersih. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Anggaran operasional yang memadai, berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasional pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) di Serang”. 

 

1.6   Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan, menyusun, 

mengkualifikasikan, menganalisis data dan kemudian menyimpulkannya, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. 

Tujuan penelitian dengan menggunakan metode ini adalah untuk membuat 

perencanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang diteliti untuk memperoleh 

data yang diperlukan. 

Teknik pengumpulannya, yaitu: 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data 

yang diperlukan. 

 

 



b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

wawancara langsung dengan pihak kompeten untuk memberikan 

data dan keterangan. 

c. Kuesioner 

Yaitu teknik pengumpulan data, dimana penulis membuat 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk kemudian dijawab oleh 

pihak-pihak di perusahaan yang terkait dengan objek yang di teliti.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder untuk 

mendukung data primer yang penulis peroleh dari penelitian lapangan. 

Data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan 

melihat literature-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Tujuan pengumpulan data sekunder adalah sebagai landasan teoritis untuk 

dijadikan sebagai pedoman pada saat melakukan penelitian di lapangan. 

  

1.7   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang akan diteliti, penulis 

mengadakan penelitian pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang 

terletak di jalan K.H. Abdul Khotib Serang-Banten. Adapun waktu penelitian ini 

dilakukan pada bulan juli 2008 sampai dengan September 2008.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


