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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyusunan anggaran merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. 

Proses ini merupakan pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu satu tahun. 

Anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun yang akan 

membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya 

yang diperkirakan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya 

perusahaan ke suatu kondisi tertentu. Selain digunakan untuk perencanaan kerja 

perusahaan, penganggaran perusahaan juga koordinasi dan evaluasi kerja bagi 

serat sebagai alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. 

Anggaran merupakan pedoman kerja yang khususnya memberikan manfaat 

bagi manajer puncak untuk meningkatkan kinerja dan motivasi para manajer 

tingkat menengah dan bawaha dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran 

sering kali dipilih perusahaan sebagai salah satu sistem perencanaan karena 

tingkat partisipasi manajer bawah cenderung meningkat pada sistem 

penganggaran yang baik yaitu melibatkan proses dan prosedur administratif 

secara menyeluruh. 

Pendekatan anggaran yang digunakan sebagai sistem pengukuran kinerja 

manajemen dapat memungkinkan timbulnya slack (perbedaan antara anggaran 

yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat 

diprediksikan). Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target 
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anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan slack dengan tujuan 

meningkatkan prospek kompensasi. 

Melihat perkembangan dunia usaha, anggaran sudah mulai digunakan 

diberbagai aspek baik itu perusahaan besar, organisasi, ataupun UMKM (Usaha 

Mikro Kecil Menengah). Penerapan anggaran di berbagai perusahaan, organisasi 

ataupun UMKM telah menjadi bukti bahwa penganggaran sangatlah penting 

dalam kegiatan suatu usaha atau organisasi. 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kian merambah di berbagai daerah, 

perkembangan UMKM sudah menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah 

daerah atau pusat agar dapat bersaing dalam pasar bebas yang akan mulai berjalan 

pada tahun 2016 mendatang, salah satu usaha pemerintah untuk mengembangkan 

potensi UMKM di berbagai daerah adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan 

baru dimana pemerintah mulai memperhatikan dan mengembangkan UMKM 

sebagai Ekonomi Kerakyatan yang menjadi pilar bagi perekonomian daerah dan 

negara. 

Pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), merupakan suatu 

celah dan tantangan bagi UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa, pada awalnya 

UMKM belum diperhatikan pemerintah hingga pada akhirnya UMKM mulai 

terlihat sebagai penopang perekonomian bangsa dikala bangsa mengalami masa 

krisis. 

Pemerintah telah menerapkan UMKM sebagai ekonomi kerakyatan, 

penyelenggaraan Rakorda yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat 
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menjadi wadah bagi seluruh aspek masyarakat dan pemerintah agar dapat terus 

meningkatkan dan mengembangkan UMKM di suatu daerah. 

UMKM sebagai sebuah organisasi dan perusahaan kecil mikro menengah 

dalam mengembangkan usahanya harus memperhatikan sistem yang ada di dalam 

UMKM tersebut, baik itu manajemen sumber daya manusia, manajemen 

operasional, manajemen pemasaran, serta manajemen keuangan dari jajaran 

manajer puncak hingga bawahan. 

Mengingat salah satu faktor yang penting dalam siklus kehidupan UMKM 

atau perusahaan adalah faktor keuangan yang jelas dan perputarannya dapat 

menghidupi kegiatan perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Salah 

satu sistem yang dapat digunakan dalam manajemen keuangan UMKM adalah 

anggaran komprehensif, dimana dengan anggaran, manajemen dapat 

memproyeksikan dan mengarahkan perputaran keuangan UMKM dengan tepat. 

Secara umum sebuah usaha selalu berusaha untuk berkembang dalam 

melakukan kegiatan usahanya, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka tingkat 

pertumbuhan perusahaan harus lebih baik. Demikian halnya dengan UMKM Batik 

Blimbing, dimana dalam usaha mencapai tujuan perusahaan dalam 

memaksimalkan kinerja keuangannya dengan untuk meminimalis biaya yang 

dikeluarkan untuk mengoptimalkan biaya. 

UMKM Batik Blimbing adalah salah satu UMKM yang diharapkan dapat 

berperan besar bagi perekonomian didaerah Malang, akan tetapi dalam sistem 

keuangan UMKM ini masih belum melaksanakan sistem anggaran, sehingga 



4 
 

UMKM ini tidak dapat melakukan perencanaan pengembangan usaha di masa 

yang akan datang. 

UMKM batik blimbing menceritakan bahwa pemilik memiliki kesulitan 

dalam bidang pengaturan dan perencanaan keuangan usahanya. Dalam hal 

tersebut pemilik menginginkan adanya perencanaan keuangan yang mampu 

memberi manfaat untuk kedepannya. Pemilik memberikan saya kepercayaan 

untuk membuatkan sebuah perencanaan tersebut. Perencanaan keuangan 

komprehensif merupakan perencanaan yang tepat jika melihat apa yang 

diinginkan oleh pemilik UMKM. 

Tuntutan UMKM untuk dapat terus berkembang dalam perekonomian 

kerakyatan sebagai pilar ekonomi bangsa untuk menghadapi pasar bebas dan 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu faktor yang dapat membantu 

UMKM agar bisa terus hidup dan berkembang yaitu sistem keuangan yang jelas 

dan tepat seperti sistem anggaran komprehensif, namun di dalam kegiatan 

usahanya belum menggunakan sistem keuangan yang jelas sehingga usahanya 

mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan dan kesulitan dalam melakukan 

pengenmbangan usahanya. 

Berdasarkan uaraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mengambil judul “Penyusunan Anggaran Komprehensif 

pada UMKM Batik Blimbing Di Malang”. 
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B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan  di atas, maka rumusan 

penelitian adalah “Bagaimana penyusunan anggaran komprehensif bagi UMKM 

Batik Blimbing Malang ?” 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan penelitian diatas, maka penelitian ini 

menggunakan teori anggaran komprehensif  Rudianto (2009) sebagai acuan 

utama, dan dibatasi sampaidengan penyusunan rugi laba. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan penelitian, maka tujuan penelitian adalah 

untuk membuat dan menyusun anggaran komprehensif tahun 2016 dan 2017. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat UMKM Batik Blimbing 

Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh manajemen sebagai bahan 

pertimbangan membuat kebijakan dan keputusan keuangan. 

2.Manfaat Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 




