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ABSTRAK 

EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PADA 

PT. OASIS WATERS INTERNATONAL BANYUASIN, SUMATERA 

SELATAN 

Diah Megarani 

1701130006 

Anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang 

berkaitan dengan distribusi dan penjualan. Anngaran ini merupakan alat 

pengendalian untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan anggaran 

biaya operasional serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan anggaran biaya 

operasional yang dilakukan oleh PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.  

Berdasarkan hasil penelitian , penyususunan anggaran biaya operasional 

pada PT. OASIS WATERS INTERATIONAL sudah cukup baik karena tersusun 

secara terperinci dan tepat waktu 

Kata kunci : anggaran, biaya operasional, evaluasi 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF OPERATIONAL COST BUDGET PREPARATION IN. 

OASIS WATERS INTERNATONAL BANYUASIN, SOUTH SUMATRA 

Diah Megarani 

1701130006 

Operating expense budgets are all planned expenses related to distribution 

and sales. This schedule is a control tool to avoid wasteful costs. 

The objectives of this research is to know the process of preparing the 

operational cost budget as well as the obstacles faced in preparing the operational 

cost budget by PT. OASIS WATERS INTERNATIONAL. The data collection 

techniques used were interviews and documentation. 

Based on the research results, the preparation of the operational cost budget 

at PT. OASIS WATERS INTERATIONAL is good enough because it is arranged 

in detail and on time. 

Keywords: budget, operational costs, evaluation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada umumnya perusahaan didirikan untuk beroperasi secara terus-menerus dan 

memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Tujuan tersebut akan terlaksana 

apabila semua tahap-tahap yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan dan direncanakan dari awal sehingga adanya pengendalian di perusahaan. 

Pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan salah satunya adalah penyusunan 

anggaran. 

Anggaran umumnya disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun, 

yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif. Dengan anggaran, 

manajemen mengarahkan jalannya perusahaan ke suatu kondisi tertentu untuk 

melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien, karena itu penyusunan 

anggaran sering diartikan sebagai perencanaan laba. 

Dengan keadaan perekonomian yang semakin berkembang dan mendunia setiap 

perusahaan juga harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang 

menghasilkan produk atau jasa sejenis, berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena tingkat keberhasilan suatu perusahaan 

dapat dilihat dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan dari pendapatan 

investasi perusahaan. 
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dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antar perusahaan 

semakin ketat, ditambah lagi kondisi perekonomian yang tidak menentu 

mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kehancuran. Dengan demikian 

perusahaan menentukan strategi, rencana serta pengendalian atau pengawasan yang 

tepat agar dapat meningkatkan penghasilan dan mempertahankan keberlangsungan 

usahanya. 

Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana perusahaan 

dapat beroperasi seefisien mungkin, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Perencanaan dan pengawasan 

tersebut harus disusun secara teliti, penuh pertimbangan serta disesuaikan dengan 

kondisi dan perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Perencanaan tidak hanya untuk mencapai tujuan saja tetapi juga untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien yang merupakan tujuan dari perusahaan 

tersebut. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta 

masa lalu dengan perkiraan kejadian yang akan terjadi di masa mendatang untuk 

merumuskan aktivitas yang akan dilakukan pada periode perencanaan yang dimaksud, 

yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang 

sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana 

sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan 

rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan 

ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, 
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perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan 

ternyata tidak berjalan dalam implementasi, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak 

terwujud. Oleh karena itu, perencanaan merupakan tahap awal bagi setiap organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Salah satu alat perencanaan 

untuk meningkatkan laba atau keuntungan yaitu melalui budget (anggaran).  

Dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum perusahaan 

melakukan operasinya, pimpinan perusahaan tersebut harus terlebih dahulu 

merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dan hasil apa yang akan 

dicapai di masa yang akan datang, serta bagaimana melaksanakannya. Sehingga, 

dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. 

Dengan demikian, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam 

perusahaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan uraian di atas melihat begitu pentingnya perencanaan biaya 

operasioanal bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya dan mencapai tujuan atau 

sasaran yang ditentukan, sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk 

membahasnya dalam sebuah laporan akhir dengan judul   “Evaluasi Penyusunan 

Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Oasis Waters Internasional, Banyuasin, 

Sumatera Selatan 30761.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis 

membuat suatu rumusan masalah yaitu : 
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1. Bagaimana evaluasi penyusunan anggaran biaya operasional pada PT. Oasis 

Waters Internasional?  

2. Bagaimana kendala evaluasi  penyusunan anggaran biaya operasional pada 

PT. Oasis Waters Internasional ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui evaluasi penyusunan anggaran biaya operasional pada PT.  Oasis 

Waters Internasional. 

2. Mengetahui kendala evaluasi pada biaya operasional PT. Oasis Waters 

Internasional. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Sebagai bahan masukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan wawasan 

serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dari perkuliahan 

dengan prakteknya di lapangan mengenai evaluasi penyusunan anggaran biaya 

operasional. Dan juga sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat meraih 

gelar Ahli Madya (D3) di Universitas Tridinanti Palembang. 

2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

yang bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan yang 
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lebih baik di masa yang akan datang, serta sebagai koreksi perusahanan apabila 

terdapat kelemahan dalam mengelola keuangannya, khususnya dalam evaluasi 

penyususan anggaran biaya operasional perusahaan. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai bahan acuan untuk melengkapi dalam penyediaan tambahan bacaan, 

dan pengetahuan serta dapat dijadikan salah satu referensi bagi rekan-rekan 

mahasiswa/i atau pihak-pihak lain yang mungkin melakukan penelitian dengan 

tema permasalahn yang sama 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian untuk 

penyusunan laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan 

berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini disusun berdasarkan data dan informasi 

yang mendukung, sesuai dengan sifat, permasalahan, dan tujuan dilakukannya 

penelitian, sehingga dari data dan informasi tersebut penulis dapat melakukan 

berbagai analisis untuk memperoleh kesimpulan. 

A.  Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan laporan akhir ini mengambil lokasi di PT. Oasis 

Waters Internasional, Jl. Kantor Lurah Lingkungan II RT. 021 RW.004 No. 010 

Kelurahan Sukomoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Sumatera 

Selatan 30761.  
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Tabel 1.1 

Jadwal Waktu Penelitian 

 

No. 

 

Nama Kegiatan 

Tahun 2020 

Mei Juni Juli Agustus September 

1 Tahap Persiapan      

2 Tahap Pengumpulan Data      

3 Tahap Pengolahan Data      

4 Tahap Penyusunan dan 

Penelitian 

     

5 Tahap Penggandaan      

 

B. Adapun jenis dan sumber data yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini adalah:  

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di tempat 

penelitian dilakukan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer 

ini adalah teknik observasi dan wawancara, yaitu teknik yang dilakukan 

dengan cara meneliti dan tanya jawab dengan para staff yang terlibat langsung 

dengan masalah yang diteliti. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam pengumpulan data primer dan 

sekunder adalah sebagai berikut: 

1.  Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara tidak langsung yang berhubungan dengan masalah-masalah yang 

sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh informasi 

dari berbagai literatur dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta 

referensi-referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

untuk mengumpulkan bahan-bahan teoritis guna menunjang proses 

pembahasan terhadap data aktual. Studi kepustakaan ini dilakukan atas teori-

teori yang mendukung penelitian ini. Dari penelitian kepustakaan ini dapat 

diperoleh data sekunder yang diperoleh oleh penulis. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berwenang 

dan bertanggung jawab untuk memberikan data yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap manajer yang 

melakukan penyusunan anggaran operasi.  

1.6   Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian tentang pengertian anggaran, fungsi anggaran, tujuan 

anggaran, manfaat anggaran, kelemahan anggaran, tujuan penyusunan anggaran, 

faktor – faktor yang mempengeruhi dalam proses penyusunan anggaran, ciri – ciri 

anggaran, dan jenis – jenis anggaran 

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

  Bab ini membahasa tentang gambaran umum perusahaan yang diteliti.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang evaluasi penyusunan anggaran biaya operasional PT. 

Oasis Waters Internasional. 

 BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian. 
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