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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana kerja anggaran dalam suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan 

yang penting dalam perusahaan. Rencana kerja anggaran merupakan faktor 

penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. 

Proses dari penyusunan anggaran terjadi sebelum tahun rencana kerja anggaran 

atau saat periode perusahaan berjalan. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk 

melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran 

merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan 

pengendalian atas aktivitas perusahaan.   

PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang sebagai salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) didirikan dengan tujuan utama turut serta melaksanakan 

pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. 

Disamping itu juga mempunyai tujuan untuk memperoleh rencana kerja sehingga 

kegiatan perusahaan dapat terus berjalan dan tetap eksis dalam kondisi bisnis yang 

cepat berubah seperti sekarang ini. PT PLN (Persero) dalam rangka untuk 

mencapai efektifitas perusahaan, dibutuhkan rencana kerja anggaran perusahaan  

untuk mencapai tingkat penyusunan anggaran pada perusahaan sektor publik, 

sehingga anggaran dapat disusun secara akurat serta realisasi yang tidak 

menyimpang jauh dari anggaran yang telah disusun. Jumlah karyawan yang ada di 

PT PLN (Persero) P3BS UPT Seduduk Putih Palembang berjumlah 150 orang, 

akan tetapi untuk bagian Renev (Rencana Evaluasi) pada rencana kerja anggaran 

sebanyak 12 orang. Rencana kerja anggaran perusahaan tersebut terbagi menjadi 2 

yaitu usulan awal dari bagian tragi dan hasil evaluasi Renev. Pada usulan awal 

dari bagian tragi lebih mengceklis kelengkapan data pendukung usulan Rencana 

Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sedangkan hasil evaluasi mengceklis 

anggaran investasi, anggaran operasi, anggaran administrasi dan anggaran 

kepegawaian. Jangka waktu dalam proses usulan awal dari bagian tragi biasanya 

melihat rekapan tiap harinya sedangkan hasil evaluasi Renev melihat pada 
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rencana anggaran investasi, anggaran operasi, anggaran administrasi dan anggaran 

kepegawaian tiap harinya. 

Namun dalam rencana kerja anggaran perusahaan proses penginputan masih 

menggunakan perangkat lunak microsoft excel. Seperti contohnya dalam hal 

monitoring yang kurang efektif dalam penginputan data karena admin terlalu 

banyak dan berbeda tempat, admin sering kehilangan data-data, dan pada saat 

akan melihat file yang lama harus membuka dan mencari terlebih dahulu pada file 

yang lama. Berdasarkan uraian diatas, maka dibutuhkan pengembangan aplikasi 

dengan tujuan agar proses monitoring rencana kerja anggaran perusahaan pada PT 

PLN (Persero) P3BS UPT Palembang dapat tersusun dengan baik. Untuk 

mempermudah hal tersebut, penulis bermaksud membangun sebuah aplikasi yang 

akan dijadikan  sebuah Laporan Akhir dengan judul “Aplikasi  Monitoring 

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pada PT PLN (Persero) P3BS 

UPT Palembang Berbasis Web”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka 

masalah yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang yaitu 

kesulitan dalam monitoring yang kurang efektif dalam penginputan data karena 

admin terlalu banyak dan berbeda tempat, admin sering kehilangan data-data, dan 

pada saat akan melihat file yang lama harus membuka dan mencari terlebih 

dahulu pada file yang lama. Oleh sebab itu, penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas pada Laporan Akhir yaitu: “Bagaimana membuat Aplikasi  

Monitoring Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Pada PT PLN (Persero) 

P3BS UPT Palembang Berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan MySQL ?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penulisan Laporan Akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok 

permasalahan ini sebagai berikut: 
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a. Aplikasi ini hanya digunakan untuk Monitoring Rencana Kerja Anggaran 

Perusahaan (RKAP) Pada PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang. 

b. Aplikasi ini hanya dapat diproses oleh admin yang mengelola monitoring 

rencana kerja anggaran perusahaan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Dengan adanya Aplikasi Monitoring Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 

(RKAP) Pada PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang akan lebih efektif 

dalam proses laporan RKAP 

b. Untuk menghindari sering terjadinya kehilangan data-data yag sudah lama 

tersimpan. 

 

1.4.2. Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah: 

a. Memudahkan admin yang berbeda tempat dapat mengakses pada web yang 

sama. 

b. Data-data yang tersimpan pada web dapat dengan mudah dilihat kembali pada 

saat ingin mencari data tersebut.  

 

1.5. Metodologi Penelitian 

1.5.1. Lokasi Pengumpulan Data 

Dalam menyelesaikan pembuatan Laporan Akhir ini, yang menjadi objek 

pengumpulan data adalah PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang beralamat di 

Jalan Mp. Mangkunegara No.1A Seduduk Putih Palembang Sumatera Selatan. 

 

1.5.2. Metode Pengumpulan Data 

 Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam 

mendukung tercapainya pengumpulan data dengan melakukan kegiatan sebagai 

berikut : 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek atas apa yang 

dikerjakan secara langsung pada PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data melalui permintaan keterangan 

kepada pihak tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 

Bagian Renev di PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang, sambil bertatap muka 

antara penanya dan yang di wawancara dengan menggunakan interview. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah pengumpulan data informasi yang diperlukan dengan 

menggunakan kepustakaan meliputi melihat laporan dari alumni-alumni, membeli 

buku, meminjam buku, browsing internet, hingga mengumpulan data yang ada 

pada PT PLN (Persero) P3BS UPT Palembang. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan dari sumber-sumber berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan sejarah, tujuan, kegiatan serta struktur organisasi yang dituangkan pada 

Laporan Akhir. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan Laporan Akhir ini dapat memberikan gambaran secara 

jelas dan sesuai dengan tujuan, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai teori-teori yang 

berkaitan dengan judul Laporan Akhir, yaitu teori umum, teori khusus, 

pengertian-pengertian judul dan teori program. Teori umum akan 

membahas teori yang bersifat umum dan luas. Teori khusus 

merupakan teori mengenai sistem yang akan dibuat meliputi 

pengertian tahap-tahap pengembangan sistem, Data Flow Diagram 

(DFD), Flowchart, Blockchart, Entity Relationship Diagram (ERD), 

serta simbol-simbolnya. Pengertian-pengertian judul merupakan teori 

yang berkaitan dengan pengertian yang menjadi judul penulisan 

laporan akhir. Teori program menjelaskan sekilas tentang program 

yang digunakan untuk membuat sistem, yaitu bahasa pemrograman 

PHP, database MySQL dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

rancangan yang akan digunakan. 

 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan atau 

instansi, yaitu mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur 

organisasi, serta uraian sistem yang sedang berjalan . 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai rancangan dan pembuatan program 

aplikasi yang meliputi penentuan alat dan bahan yang digunakan 

dalam penulisan, pendefinisian masalah, studi kelayakan, perancangan 

program aplikasi, hasil dari proses perancangan, dan pengoperasian 

program aplikasi tersebut. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas 

dalam bab-bab sebelumnya. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, 
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maka pada akhir penulisan dikemukakan saran yang dapat berguna 

bagi semua pihak. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi nama buku-buku maupun sumber-sumber lain yang 

dijadikan referensi oleh penulis selama pembuatan Laporan Akhir. 

 

LISTING PROGRAM 

Bagian ini berisi kode-kode program yang terdapat dalam program 

aplikasi yang dibuat oleh penulis. 

 

LAMPIRAN 

Bagian ini berisi berkas-berkas yang diajukan selama kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis selama pembuatan Laporan Akhir. 

 


