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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia 

yang tingkat perkembangannya termasuk cepat di kawasan Asia. Setelah 

sempat terlanda krisis moneter beberapa tahun yang lalu maka saat ini 

perekonomian Indonesia sedang berusaha mengejar ketertinggalannya 

dengan negara-negara berkembang lainnya. Pembangunan yang sempat 

tertunda karena kurangnya finansial kini digarap kembali oleh pemerintah 

agar cita-cita para pendahulu kita yaitu pembangunan secara adil, 

makmur dan merata dapat tercapai sebagaimana tetuang dalam 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dan 

baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang sehat rohani  dan 

jasmani sebagai pelaksana pembangunan tersebut. Akibatnya masyarakat 

dituntut untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, 

sehingga kebutuhan akan makanan dan minuman yang sehat semakin 

hari semakin meningkat. 

Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai 200 juta jiwa, 

Indonesia merupakan lahan yang menarik dan berpotensi besar bagi 

bisnis sektor industri makanan dan minuman untuk memperoleh 

keuntungan. Melihat peluang yang ada tersebut, banyak investor yang 
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tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam sektor industri makanan 

dan minuman. 

Dengan semakin banyaknya investor yang memasuki industri 

makanan dan minuman, maka persaingan dalam industri ini semakin 

ketat. Oleh sebab itu perusahaan yang telah berada di dalam industri ini 

harus lebih dapat bersaing secara kompetitif di pasaran. PT Ultra Jaya 

sebagai salah satu perusahaan yang sudah bergerak dalam industri 

tersebut lebih dari 20 tahun, PT Ultrajaya adalah perusahaan pertama dan 

terbesar di Indonesia yang menghasilkan produk-produk susu, minuman 

dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama. 

Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang optimal 

apabila perusahaan tersebut mampu mengefisienkan biaya produksinya 

yang merupakan dasar dalam menetapkan harga jual produk dan faktor 

yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan kualitas produknya. 

Oleh karena itu, proses produksi harus dikelola dengan baik karena fungsi 

ini memegang peranan penting dalam penentuan beban pokok dan 

kualitas produk, yang pada akhirnya akan menentukan besarnya 

keuntungan optimal yang diperoleh perusahaan. 

Agar biaya produksi dapat dikelola dengan baik maka 

diperlukan suatu pengendalian yang merupakan proses untuk meyakinkan 

telah dilakukan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen yang utama dalam menciptakan 

sistem pengendalian yang baik adalah fungsi perencanaan dan fungsi 



 

  

3

pengendalian. Fungsi perencanaan berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan dimasa yang akan datang sedangkan fungsi pengendalian 

berhubungan dengan pengarahan kegiatan perusahaan sehingga berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua fungsi ini saling 

berkaitan dan saling menunjang, karena pengendalian yang efeftif dapat 

dilaksanakan jika terdapat perencanaan yang baik. 

Fungsi perencanaan dan pengendalian yang dilakukan 

manajemen dapat dilihat dalam anggaran perusahaan. Dilihat dari sudut 

pandang manajemen anggaran merupakan alat perencanaan dan juga 

alat pengendalian. Anggaran merupakan rencana manajemen yang 

dinyatakan dalam satuan finansial untuk periode tertentu yang biasanya 

satu tahun. 

Anggaran sangat penting karena digunakan untuk 

mengendalikan kegiatan perusahaan yaitu membandingkan anggaran 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan pelaksanaannya. Kemudian 

apabila terdapat penyimpangan, penyimpangan tersebut akan dianalisis 

agar diketahui penyebabnya dan dapat dilakukan perbaikan di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu anggaran biaya produksi sangat penting. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, suatu perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, dengan judul 

judul “Evaluasi Penerapan Anggaran Biaya Produksi Sebagai  Alat 
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Pengendalian Produksi Pada PT Ultrajaya Milk Indust ry & Trading 

Company“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Di dalam setiap perusahaan, manajemen dituntut untuk dapat 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan seefisien 

mungkin. Manajemen haruslah memperhatikan kegiatan produksinya, 

terutama biaya produksi. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

melakukan pengendalian terhadap biaya produksi adalah anggaran. 

Anggaran merupakan suatu rencana manajemen yang 

terkoordinasi dan menyeluruh mengenai aktivitas perusahaan yang 

dituangkan dalam angka-angka untuk jangka waktu tertentu. Jika 

anggaran ini kemudian dibandingkan dengan hasil sesungguhnya (aktual) 

yang dicapai oleh perusahaan, maka manajemen dapat mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada periode tersebut dan 

dapat melakukan perbaikan untuk masa yang akan datang. Oleh karena 

itu, anggaran merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan suatu 

kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif 

dan efisien. Pada skripsi ini, penulis mencoba untuk menganalisis 

anggaran yang dibuat perusahaan, khususnya anggaran biaya produksi. 

Adapun masalah yang diidentifikasikan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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“Apakah penyusunan dan pelaksanaan anggaran biaya pr oduksi 

yang dilakukan oleh perusahaan sudah efektif sebaga i alat 

pengendalian ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka 

penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas penyusunan dan 

penerapan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian pada PT 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian mengenai anggaran biaya produksi dalam 

mengefektifkan suatu produksi ini, diharapkan berguna bagi perusahaan 

untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi manajer tentang 

pentingnya perananan anggaran dan perhitungan selisih biaya produksi, 

sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan juga berguna bagi rekan-rekan mahasiswa 

yang lain dalam menambah referensi dan pengetahuan yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat karena penulis mendapat 

pengetahuan mengenai penggunaan dan manfaat dari anggaran dalam 

perusahaan. Sehingga dapat mengetahui bagaimana penerapan teori 
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yang selama ini diperoleh dan dipelajari dalam dunia nyata. Selain itu, 

penelitian ini juga berguna dalam membantu penyusunan skripsi, yang 

telah dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana 

lengkap jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Suatu organisasi merupakan sekumpulan orang yang berinteraksi 

melakukan kegiatan secara terkoordinasi sebagai suatu satu kesatuan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan semakin luasnya aktivitas 

usaha yang dilakukan, maka semakin banyak pula orang-orang yang 

terlibat didalamnya. Agar setiap orang dalam dalam organisasi tersebut 

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak menyimpang dari 

arah pencapaian tujuan organisasi, maka diperlukan adanya sarana 

pengendalian. 

Untuk mengoptimalkan laba, maka salah satu cara  yang harus 

dilakukan suatu perusahaan manufaktur adalah mengefisienkan biaya 

produksinya. Biaya produksi memegang peranan penting karena 

merupakan elemen utama pembentukan harga pokok produksi yang 

dihasilkan. Berhubung sangat pentingnya biaya produksi ini maka 

diperlukan perencanaan dan pengendalian yang memadai untuk 

mengendalikan biaya produksi. 
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Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Perencanaan dimaksudkan untuk menetapkan tujuan 

organisasi secara keseluruhan, serta memilih tindakan apa yang akan 

dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut telah direncanakan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian yang 

efektif baru akan tercapai apabila terdapat perencanaan yang baik. 

Demikian pula perencanaan yang baik tanpa pengendalian adalah kurang 

bermanfaat, karena tidak dapat diketahui apakah rencana tersebut telah 

dijalankan dengan semestinya. 

Salah satu bentuk perencanaan yang sering digunakan adalah 

anggaran. Menurut Jae K Shim (1988; 30), anggaran memiliki pengertian 

sebagai berikut : 

“A budget is a tool for both planning and control. At the beginning of the 

period, the budget is a plan or standard; at the end of period it serves as a 

control device to help management measure it performance may be 

improved .”  

Sedangkan menurut M. Munandar (2000:1) “Anggaran (Budget) ialah 

suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan dating”. 

 Seperti pendapat yang telah disebutkan, anggaran selain sebagai 

alat perencanaan, juga merupakan alat pengendalian yang dapat 

membantu manajemen dalam memberikan informasi apakah yang 
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sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terjadi 

penyimpangan yang materil dari pelaksanaan anggaran, maka perlu 

dianalisis untuk menentukan tindakan koreksi yang dilakukan. Maka 

adapun fungsi anggaran menurut Adisaputro (2003:49) adalah sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan 

a. Untuk mendasarkan suatu tindakan melalui pengkajian dan 

penelitian yang seksama. 

b. Untuk mendapatkan bantuan dari seluruh operasi dalam 

memilih dan menetapkan cara yang menguntungkan. 

c. Berguna untuk mengumumkan kebijakan. 

d. Berguna untuk merumuskan tujuan. 

e. Untuk menstabilkan pekerjaan. 

f. Untuk mendorong penggunaan peralatan fisik secara lebih 

efektif. 

2. Koordinasi 

a. Untuk menghubungkan kegiatan perusahaan dengan 

kecenderungan umum yang iharapkan dari kondisi. 

b. Untuk mengkoordinasi dan mengkorelasikan usaha manusia 

didalam struktur organisasi. 

c. Untuk memperlihatkan kelemahan-kelemahan dari organisasi 

sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

3. Pengawasan 
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a. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-

pengeluaran perusahaan. 

b. Secara umum untuk mencegah terjadinya pemborosan. Didalam 

anggaran semua pengeluaran telah direncanakan sehingga 

setiap pengeluaran yang terjadi haruslah mengacu pada yang 

telah ditetapkan. 

 

Berdasarkan anggaran produksi dapat disusun anggaran biaya 

produksi. Anggaran produksi dan anggaran biaya produksi yang telah 

disetujui dan ditetapkan akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

produksi. Jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan yang materiil, 

maka penyimpangan tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab 

timbulnya penyimpangan dan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat 

sehingga hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. 

Dari uraian di atas dapat di gambarkan dalam suatu skema seperti 

di bawah ini : 
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Gambar 1.1. Rerangka Pemikiran 
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Dari uraian diatas, penulis mencoba merumuskan hipotesis 

deskriptif sebagai topik pembahasan, sebagai berikut : “Anggaran biaya 

produksi yang disusun dan diterapkan dengan baik te lah berfungsi 

sebagai alat pengendalian yang efektif  pada PT Ult rajaya Milk 

Industry & Trading Company”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company yang bergerak dibidang pembuatan 

consumer goods, seperti susu, keju, yoghurt dan sebagainya. Sifat 

penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan 

keadaan perusahaan berdasarkan penemuan data otentik dan data 

histories yang diperoleh dari perusahaan, yang kemudian dianalisis 

dengan teori yang didapat untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. 

 

1.6.1. Operasionalisasi Variabel 

Berdasarkan hipotesis deskriptif yaitu “Evaluasi Penerapan 

Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Pengendalian Dalam 

Mengefektifkan Suatu Produksi“, maka terdapat satu variabel yang akan 

dianalisis, yaitu : “efektifitas anggaran biaya produksi sebagai alat 

bantu pengendalian produksi” .  

Dengan indikator variabel sebagai berikut :  

1. Terdapatnya proses/ prosedur anggaran yang baik.  
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2. Terdapatnya syarat-syarat anggaran yang memadai.  

3. Manfaat Anggaran. 

4. Terdapat proses pengendalian berdasarkan anggara n. 

5. Tercapainya efektifitas biaya produksi. 

 

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 

Cara untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua cara sebagai berikut : 

1) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data primer 

dari objek penelitian yang dilakukan peninjauan langsung ke 

lapangan melalui wawancara dan observasi ke perusahaan.  

2) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data 

sekunder dari buku-buku literatur sebagai dasar teori yang digunakan 

untuk membahas masalah yang berhubungan dengan topik yang 

dipilih. 

 

1.6.3. Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis yang telah telah disusun, data yang 

diperoleh diklasifikasikan, diringkas dan dianalisis berdasarkan kriteria 

yang ada. Dari hasil ini dapat diketahui apakah hipotesis itu diterima atau 

ditolak. 

Untuk membuktikan hipotesis dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil observasi dilapangan dengan indikator-indikator 
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yang telah ditetapkan. Sehingga hasil dari hipotesis tersebut dapat 

diketahui apakah anggaran biaya produksi sudah menjadi alat 

pengendalian untuk mengefektifkan suatu produksi. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk penyusunan 

skripsi ini adalah PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company yang 

berlokasi di Bandung, untuk mendapat data dan gambaran dari 

perusahaan, terutama yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti 

maka penelitian ini dilakukan sejak November 2006 sampai dengan 

selesai. 

 


