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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka masalah yang dihadapi akan 

semakin banyak dan rumit. Perusahaan selalu menemukan tuntutan yang semakin 

kompleks yang harus berjuang mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen 

dan masyarakat sekitar. Untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup suatu 

perusahaan maka pihak manajemen harus selalu memikirkan apa yang mungkin 

dapat dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Setiap perusahaan 

ingin selalu merealisasikan tujuan-tujuan perusahaan yang telah direncanakan dan 

ditetapkan sebelumnya antara lain dengan mengelola semua faktor produksi yang 

dimilikinya dan memanfaatkannya seefisien mungkin. 

Salah satu tujuan yang direncanakan dan ingin dicapai perusahaan adalah 

untuk memperoleh dan mempertahankan laba serta tetap menjaga keberlanjutan 

usaha. Selain itu perusahaan juga harus berusaha memperluas dan 

mengembangkan usahanya untuk mencapai tingkat yang lebih baik di masa yang 

akan datang. Apabila tujuan-tujuan perusahaan ingin dapat terealisasi, maka 

diperlukan adanya perencanaan yang cermat dan sistematis yang digunakan 

sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan aktivitas perusahaan di masa 

mendatang.  

Agar perencanaan yang telah dirancang oleh perusahaan dapat dijalankan dan 

memberikan hasil yang optimal, maka perlu adanya pengendalian. Dengan 
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melaksanakan pengendalian maka diharapkan mampu menekan adanya 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan perencanaan 

merupakan dasar yang kuat terhadap pengendalian manajemen. 

Dalam suatu perencaanaan, jumlah dari unsur-unsur pendapatan dan biaya 

operasional perlu dianggarkan terlebih dahulu untuk memperoleh suatu ukuran 

daya guna yang tepat. Anggaran adalah penjabaran dari fungsi perencanaan. 

Anggaran memberikan kepada manajemen suatu proyeksi yang dapat dipercaya 

mengenai hasil-hasil dari rencana sebelum rencana dilaksanakan, karena pada 

waktu mempersiapkan anggaran kita dipaksa untuk memperhatikan semua faktor-

faktor yang mempengaruhi, dan harus membuat analisa yang diteliti berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ada. 

Setelah membuat rencana berdasarkan anggaran maka semua penyimpangan 

yang terjadi dari rencana yang kiranya penting bagi manajemen yang harus 

mempertimbangkan laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya 

khususnya anggaran operasional. Dengan adanya laporan realisasi dapat diketahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik yang bersifat menguntungkan 

maupun yang bersifat merugikan, selain itu juga dapat diketahui sebab-sebab 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut serta dapat diupayakan 

tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi penyimpangan yang 

mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tindakan yang akan diambil tersebut 

bertujuan agar biaya-biaya yang sebenarnya tidak menguntungkan dapat 

dikendalikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan 
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demikian tingkat efisiensi yang tinggi dalam perusahaan dapat dicapai yang juga 

akan berpengaruh pada tingkat laba. 

Dengan adanya susunan anggaran operasional yang dibuat secara terstruktur 

diharapkan dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba, 

maka biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan mudah direncanakan dengan 

tepat, sehingga hasil yang akan dicapai perusahaan akan maksimal. Apabila 

terjadi penyimpangan (fraud)yang dapat merugikan perusahaan akan sangat 

mudah segera diperbaiki. 

Penelitian terkait dengan anggaran operasional telah dilakukan oleh Wardoyo 

dan Adriyanto (2011) yaitu anggaran penjualan PT Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) telah disusun dan diterapkan secara memadai. Adapun kelemahan, 

perihal posisi jabatan dari Bagian Satuan Pengawasan Intern perusahaan. Posisi 

jabatan Bagian Satuan Pengawasan Intern perusahaan, setara dengan jabatan 

Kepala Bagian. Hal ini dapat menimbulkan hal yang riskan seperti berkurangnya 

independensi, kredibilitas maupun terjadinya conflict of interest pada Satuan 

Pengawasan Intern. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan 

penelitian Watania (2013) dari analisis varians biaya operasional di Kantor 

Wilayah VI PT Pegadaian (Persero) Manado, terjadi penyimpangan biaya baik itu 

penyimpangan tidak menguntungkan (unfavorable) atau penyimpangan 

menguntungkan (favorable). Namun untuk pengendalian terhadap biaya 

operasional diperusahaan sudah efektif, karena adanya usaha perbaikkan yang 

dilakukan perusahaan pada setiap biaya yang terjadi penyimpangan. 
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Berdasarkan review penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian terdahuluyaitu pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini 

objek yang diteliti yaitu perusahaan rokok PT Gandum Malang karena perusahaan 

tersebut memiliki permasalahan yang dihadapi, diantaranya perusahaan tidak 

dapat merencanakan dan mengendalikan anggaran operasionalnya secara efektif, 

sehingga tingkat laba yang diinginkan perusahaan tidak tercapai. Kondisi ini 

dikarenakan top manajemen perusahaan hanya memperkirakan biaya operasional 

berdasar pada realisasi biaya tahun-tahun sebelumnya tanpa perhitungan yang 

terperinci. Selain itu, perkiraan biaya operasional juga didasari oleh kapabilitas 

top manajemen tanpa disertai partisipasi masing-masing departemen. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan 

tersebut untuk mencapai laba yang maksimal dengan adanya anggaran yang 

disusun secara terstruktur. Selain itu  dapat juga dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan kebijakan 

perusahaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyusunan anggaran operasional dalam 

merencanakan dan mengendalikan laba pada PT Gandum Malang ?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

“Untuk mendeskripsikan dan menganalis penyusunan anggaran operasional yang 

digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba pada PT Gandum 

Malang”. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak seperti 

pihak manajemen, setiap divisi perusahaan, atau pihak lain yang berkepentingan 

dalam operasional perusahaan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam 

penyusunan anggaran operasional yang dapat diguakan sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian laba. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dan kebijakan perusahaan yang berguna bagi kegiatan perencanaan dan 

pengendalan laba. 

3. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait 

dengan penyusunan anggaran operasional. 

 




