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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan air bersih masyarakat perkotaan terus meningkat, hal 

tersebut disebabkan jumlah penduduk yang terus bertambah dengan disertai 

semakin banyaknya lahan penyerapan air yang berubah fungsi menjadi daerah 

pemukiman dan gedung-gedung perbelanjaan. Hal tersebut juga terjadi di wilayah 

Kotamadya Sidoarjo, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang layak 

untuk dikonsumsi dipasok sepenuhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Delta Tirta Sidoarjo.PDAM merupakan kesatuan usaha (organisasi) 

milik pemerintahdaerah yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan 

kemanfaatan umum di bidang air minum. 

Setiap organisasi terbentuk karena adanya keinginan semua pihak pendiri 

oraganisasi untuk mencapai suatu tujuan.Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap 

oraganisasi mempunyai visi dan misi sebagai rancangan tindakan nyata dalam 

mencapai tujuan tersebut.akan tetapi, visi dan misi tersebut tidak akan berjalan 

dengan lancar tanpa adanya pengendalian dari manajemen sebagai pengontrol visi 

dan misi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal organisasi tersebut. 

Pengendalian yang dilakukan tidak hanya sebatas pengendalian pada tindakan 

(kegiatan) yang akan dilakukan saja melainkan pengendalian dalam bentuk 

financial (keuangan). Pengendalian kegiatan dijalankan dengan membuat rencana 
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kegiatan, sedangkan pengendalian dalam bentuk keuangan dilakukan dengan 

membuat anggaran. 

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan. Perencanaan 

dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. Perencanaan melihat ke 

masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk 

merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai 

apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah 

disusun. 

Anggaran perusahaan merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen 

suatu perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah financial penting serta 

menentukan kebijakan perusahaan di masa depan dalam periode tertentu. Hal 

tersebut sejalan dengan anggaran PDAM Delta Tirta Sidoarjo yang merupakan 

salah satu aspek penting di dalam merencanakan keputusan yang akan diambil 

oleh manajemen, sehingga apabila terjadi kekeliruan atau ketidaktepatan dalam 

merencanakan atau melaksanakan anggaran dapat berakibat buruk bagi 

perusahaan. Ketidaktepatan atau adanya selisih antara anggaran dan realisasinya 

juga terjadi di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. 

Banyak sekali fenomena yang terlihat dalam kehidupan masyarakat akan 

kebutuhan air bersih dan itu semua terkendali oleh adanya PDAM Delta Tirta 

Sidoarjo. Akan tetapi, semua kebutuhan air bersih tidak selancar yang diinginkan 

masyarakat, karena adanya kebocoran pipa air yang ada di daerah daerah 

tertentu.Hal inimengakibatkan air yang dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sering 
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mengalami air mati bergilir.Sehingga perlu adanya penanggulanagan dan 

pengendalian dalam suatu perusahaan. 

Salah satu anggaran dilihat dari bidangnya adalah anggaran 

operasional.Pada anggaran tersebut terlihat pendapatan dan pengeluaran, sehingga 

dapat diketahui laba bersih perusahaan.Nilai laba bersih yang tinggi merupakan 

tujuan dari perusahaan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 

sebuah anggaran untuk merencanakan keuangan perusahaan. 

Biaya operasional merupakan biaya yang memiliki pengaruh besar di 

dalam mempengaruhi keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya 

tanpa aktivitas operasional yang terarah, maka seluruh produk yang dihasilkan 

tidak akan memiliki manfaat apapun bagi perusahan. 

Anggaran dapat menjadi alat pengendalian manajemen perusahaan, 

pengendalian tersebut meliputi kegiatan untuk membandingkan hasil actual  

(realisasi) dengan rencana yang dianggarkan serta mengambil tindakan  koreksi 

atau umpan balik. Sehingga apabila terjadi perbedaan antara realisasi dengan dana 

yang dianggarkan dapat diketahui perbedaan tersebut masih dalam batas-batas 

pengendalian manajemen atau tidak. Jika diluar pengendalian manajemen maka 

harus dicari penyebab-penyebabnya agar dapat diambil tindakan korektif untuk 

menyeimbangkan antara realisasi dan anggaran. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas  peneliti mengambil judul penelitian 

yaitu “Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Pengendalian 

Manajemen (Studi Empiris PDAM Delta Tirta Sidoarjo)” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi terhadap 

penerapan anggaran operasional sebagai alat Pengendalian Manajemen di PDAM 

Delta Tirta Sidoarjo” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan tujuan yang 

diharapkan yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan anggaran sebagai 

alat Pengendalian Manajemen di PDAM Delta Tirta Sidoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagiPDAM 

Delta tirta Sidoarjo untuk mengetahui kelebihan dankelemahan yang mungkin 

terjadi dalam proses penyusunan anggaran yangtelah dilakukan selama ini. Selain 

itu untuk mengadakan perbaikanperbaikanyang diperlukan agar terjadi 

keseimbangan antara anggarandengan realisasinya.Selanjutnya jika terjadi 

penyimpangan, pihakmanajemen masih dapat mengelola penyimpangan tersebut 

sehinggapenyimpangan masih berada dalam batas pengendalian manajemen. 
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1.4.2 Bagi Pembaca 

Memberikan bukti secara empiris pada literatur anggaran operasionalyang mampu 

sebagai alat pengendalian Manajemen pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo sehingga 

dapat membantu memperjelas “tanda tanya” dalam benak para pembaca.  

1.4.3 Bagi penelitiselanjutnya 

Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yangberkaitan 

dengan tema anggaran, selain itu menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan 

masyarakat umumnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahulan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikn tealaah pustaka sebagai dasar teoritis penelitian yang 

terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB  III  :  METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi variabel penelitian dan definisi operasional 
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penelitian variabel, pemilihan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian terhadap 

obyek penelitian danpembahasan yang dilakukan penulis 

berdasarkan data yang diperoleh. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan yang 

tertarik penulis dari analisa dan pembahasan atas obyek penelitian 

serta saran–saran dari penulis atas obyek penelitian tersebut.

 


