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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam dunia usaha di Indonesia akhir-akhir ini berjalan 

dengan pesat, sehingga mengakibatkan timbulnya persaingan diantara badan 

usaha yang semakin ketat. Gejala yang demikian membawa permasalahan 

bagi suatu perusahaan agar mampu mempertahankan diri dan mampu 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu manajemen perusahaan harus 

mampu mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien untuk mengatasi 

keadaan tersebut. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu perusahaan yang 

berorientasi pada laba yang maksimal harus memperhatikan kendala yang ada 

baik yang berkaitan dengan masalah dibidang finansial atau sektor lainnya. 

Oleh karena itu perusahaan sangat memerlukan suatu alat yang berfungsi 

sebagai perencanaan serta pengendalian. Untuk melakukan perencanaan dan 

pengendalian diperlukan suatu alat yang baik, yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan manajemen dalam menjalankan fungsinya. Alat 

tersebut adalah anggaran. Anggaran berperan sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi 

dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan 

rencana yang telah ditetapkan (Abdul Halim,2000:172). Menurut Mulyadi 

(2001:488) menyebutkan anggaran adalah suatu rencana kerja yang 
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dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan standar dan satuan 

ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

Agar anggaran dapat berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian 

yang baik disamping fungsi koordinasi, komunikasi, motivasi dan pendidikan 

maka tidak dapat terlepas dari sistem penyusunan anggaran yang baik pula. 

Sistem penyusunan anggaran ini meliputi pembuatan rencana kegiatan atau 

rencana anggaran, prosedur dalam proses penyusunan anggaran dan faktor lain 

yang berkaitan erat dengan anggaran, diantaranya struktur organisasi 

perusahaan. Apabila anggaran yang dibuat tidak dapat memenuhi fungsi 

anggaran yang seharusnya, maka anggaran itu sendiri tidak dapat berfungsi 

sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. 

Anggaran mempunyai beberapa aspek yang berbeda dibandingkan 

dengan ramalan. Anggaran merupakan rencana manajemen yang mendasarkan 

asumsi bahwa langkah-langkah positif yang diambil oleh penyusunan 

anggaran agar realisasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Perusahaan PG Mojo Sragen merupakan perusahaan yang berorientasi 

pada laba untuk membiayai kebutuhan intern. Untuk itu diperlukan anggaran 

yang baik dan dapat dilaksanakan secara efisien oleh unit-unit yang ada secara 

terkoordinasi. Dengan memperhatikan  hal-hal tersebut diatas, penulis sangat 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai anggaran dalam mendukung 

tujuan perusahaan. Bertolak dari aspek penting anggaran, maka penulis 

mengambil judul : “Analisis Anggaran Pada PT. Perkebunan Nusantara 

IX ( Persero ) PG. Mojo Sragen”. 
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B. Perumusan Masalah 

Anggaran mempunyai peran yang penting dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Keberhasilan anggaran dalam perannya untuk mendukung tujuan 

perusahaan dapat ditentukan sejauh mana anggaran dapat memenuhi 

fungsinya. Hal ini tidak terlepas dari anggaran yang direncanakan dengan baik 

pula. Permasalahannya adalah “Bagaimana  anggaran yang baik bagi PT. 

Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) PG Mojo Sragen dalam mencapai tujuan 

yang optimal?” 

 
C. Pembatasan Masalah 

Pembahasan sistem pengendalian manajemen dilakukan pada proses 

pengendalian manajemen yang meliputi pemrograman, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengukuran serta pelaporan dan analisis, penulis membatasi 

pada penganggaran. Anggaran yang digunakan yakni anggaran pendapatan 

dan anggaran biaya selama tiga tahun anggaran, yaitu mulai 2004 sampai 

dengan 2006. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran 

dalam perusahaan ini sudah berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang 

optimal dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara IX ( Persero ) PG. Mojo 

Sragen, serta memberikan saran-saran perbaikan dalam penyusunan anggaran. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi peneliti 

Dapat menerapkan teori yang didapat dibangku kuliah dengan penerapan 

pada prakteknya khususnya tentang penerapan anggaran pada perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

Mendapat masukan atas hasil penelitian berupa anggaran yang lebih baik 

untuk diterapkan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pembaca 

Dengan penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat berguna bagi 

pembaca yang berminat dan peneliti-peneliti lain sebagai bahan pelengkap 

dan pembanding untuk bahan  penelitian selanjutnya  tentang anggaran. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisannya, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang relevan dengan pokok masalah 

meliputi definisi , tujuan, manfaat dan keterbatasan 

anggaran serta persyaratan anggaran yang baik. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai gambaran umum subyek 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan metode analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS  DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah 

dan perkembangan perusahaan, usaha yang dijalankan dan 

sruktur organisasi perusahaan beserta analisis data yang 

merupakan analisis anggaran pada PT. Perkebunan 

Nusantara IX ( Persero ) PG Mojo Sragen. 

BAB V :  PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang merupakan alternatif perbaikan bagi perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 




