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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan perekonomian pada saat ini sangat tidak menentu, hal 

tersebut disebabkan oleh gejolak politik yang berpengaruh besar dalam 

perekonomian bangsa kita. Dapat dilihat dari situasi yang baru-baru ini melanda 

bangsa kita, dimulai dari krisis moneter yang berkepanjangan yang 

mengakibatkan dunia usaha kita banyak yang mengalami kebangkrutan. Krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1998 tersebut masih terasa dampaknya hingga 

sekarang, salah satunya adalah masih tingginya biaya operasi perusahaan yang 

mengakibatkan perusahaan harus melakukan efisiensi disemua kegiatannya.  

Salah satu kegiatan yang turut menentukan agar suatu perusahaan dapat 

mempertahankan kehidupan operasinya adalah proses produksi. Hal ini 

disebabkan karena dalam proses produksi tersebut menentukan biaya yang cukup 

tinggi dan kegiatan tersebut menentukan harga pokok dari produk yang dihasilkan 

yang akhirnya akan mempengaruhi harga jual dari produk perusahaan. Oleh 

karena itu proses produksi memerlukan perencanaan, pengendalian dan 

pengawasan yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan perusahaan 

seperti pemborosan fasilitas perusahaan, pemborosan dalam pemakaian bahan 

baku, dan hal-hal lainnya yang dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan 

perusahaan tersebut. 

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 pengendalian. Fungsi perencanaan berhubungan 

dengan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi pengendalian  

berhubungan dengan pengarahan kegiatan perusahaan sehingga berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Kedua fungsi ini saling berkaitan dan saling 
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menunjang karena pengendalian yang efektif dapat dilaksanakan jika terdapat 

perencanaan yang baik. 

Fungsi perencanaan dan pengendalian dalam proses pengendalian 

manajemen akan terlihat dalam anggaran. Dilihat dari sudut pandang manejemen, 

anggaran merupakan alat perencanaan dan juga alat pengendalian. Anggaran 

merupakan suatu rencana manajemen yang dinyatakan dalam satuan uang untuk 

periode tertentu, biasanya untuk satu tahun. 

Anggaran sangat penting karena digunakan untuk mengendalikan kegiatan 

perusahaan yang membandingkan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

dengan pelaksanaannya. Kemudian apabila terdapat penyimpangan tersebut 

dianalisis agar diketahui penyebabnya dan dapat dilakukan perbaikan di masa 

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

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

guna menyusun skripsi dengan judul sebagai berikut : “Pemanfaatan Anggaran 

Biaya Produksi Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Menunjang Efisiensi 

Biaya Produksi.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :  

1. Bagaimana penyusunan anggaran biaya produksi yang memadai yang  

dilakukan oleh perusahaan. 

2. Bagaimana efisiensi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

3. Sejauhmana pemanfaatan anggaran biaya produksi sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efisiensi biaya produksi pada perusahaan. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka penulis 

ingin mengetahui lebih jauh mengenai : 

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya produksi yang memadai dalam 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui efisiensi biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

3. Untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan anggaran biaya produksi sebagai 

alat bantu manajemen dalam menunjang efisiensi biaya produksi pada 

perusahaan 

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai anggaran biaya produksi sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efisiensi biaya produksi ini, diharapkan berguna 

bagi perusahaan. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi manajer 

tentang pentingnya peranan anggaran dan penghitungan 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 dapat memberikan gambaran 

secara langsung penerapan teori-teori di dunia praktek sesungguhnya, khususnya 

mengenai pemanfaatan anggaran biaya produksi dalam menunjang  efisiensi biaya 

produksi. Selain itu, penelitian ini juga berguna dalam membantu penyusunan 

skripsi yang dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana 

lengkap jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Anggaran adalah suatu rencana kerja dalam bentuk tertulis yang biasanya 

dipergunakan oleh sebuah lembaga atau badan usaha. Anggaran dapat berupa 

suatu ikhtisar rugi-laba yang diramalkan atau rencana yang diramalkan bagi 

seluruh operasi perusahaan. Pada hakekatnya penggunaan sistem anggaran itu 

sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam mengendalikan suatu kegiatan. 

Anggaran disusun berdasarkan biaya standar, dan menurut data-data yang terdapat 

pada perusahaan serta ditambah dengan pengetahuan maupun pengalaman para 

perancang anggaran. Anggaran yang telah disusun tersebut akan menjadi rencana 

yang akan dilaksanakan dan berfungsi sebagai suatu alat pengendalian biaya, 

anggaran yang nantinya akan menjadi patokan atau pedoman dalam berproduksi 

dan bertindak. 

Perencanaan berhubungan dengan segala kegiatan yang akan dilakukan di 

masa yang akan datang, meliputi penerapan segala kegiatan yang akan dikerjakan 

oleh perusahaan di masa yang akan datang, termasuk didalamnya adalah 

penggunaan faktor-faktor produksi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengendalian diperlukan agar kegiatan yang dilaksanakan perusahaan tidak 

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian 

merupakan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mengambil 

tindakan perbaikan jika diperlukan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga 

diharapkan dapat mencegah perusahaan untuk mengalami kerugian yang besar 

yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manjemen merupakan suatu hal yang 

harus pertama kali dilakukan oleh perusahaan untuk pelaksanan kegiatan di masa 

yang akan datang, karena tanpa perencanaan yang matang sulit bagi suatu 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan sesuai yang diharapkan. 

Pengertian anggaran menurut Anthony dan Govindarajan (2000;360) 

dikemukakan sebagai berikut : 

 “ Budget is a management plan, with the implicit assumption that positive 

steps will be taken by the budgetee – the manager who prepares the budget 

– to make actual event correspond to the plan”. 
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Sedangkan menurut M. Nafarin (2000;9) mengidentifikasikan anggaran 

sebagai berikut: 

“Anggaran (Budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan 

suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu tertentu”.   

 

Anggaran menurut Horngren (2003;4) memiliki peran sebagai berikut: 

1. “By formalizing the manager’s responsibilities for planning, it compel 
them to think ahead. 

2. It provides definite expectations that are the best framework for judging 
subsequent performance 

3. It aids managers in coordinating their efforts, so that objectines of it’s 
parts”. 

 
Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berperan sebagai alat 

komunikasi internal perusahaan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas di 

perusahaan, sekaligus sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen 

menentukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat, jelas dan terpadu demi 

tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.  

Fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian tidak dapat dipisahkan karena 

keduanya saling berkaitan. Suatu rencana akan dapat terlaksana dengan baik 

karena adanya suatu pengendalian yang memantau rencana tersebut. Pengendalian 

tanpa adanya rencana terlebih dahulu tidak akan memiliki arti apapun, demikian 

juga sebaliknya perencanaan tidak akan berhasil tanpa adanya pengendalian dalam 

pelaksanaannya. 

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan yang juga berfungsi sebagai 

alat pengendalian yang dapat digunakan oleh manajemen dalam kegiatannya 

mengelola perusahaan sehari-hari. Hal ini dikemukakan juga oleh Anthony dan 

Govindarajan (2000;371) dikatakan bahwa: 

“.... a budget is both a planning tool and a control tool.” Mereka juga 

mengemukakan bahwa: “An operating budgetis the organization’s financial 

plan for a specified period, usually one year.” 
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Suatu anggaran dikategorikan baik jika proses penyusunannya baik dan 

memenuhi karakteristik anggaran. Penyusunan anggaran sebaiknya dilaksanakan 

dengan mengikutsertakan seluruh staff perusahaan, sehingga dapat memotivasi 

setiap staff untuk menjadikan anggaran tersebut sebagai suatu tantangan dalam 

mencapai tujuan yang tidak ditetapkan bersama. 

 

Menurut Mulyadi (2001;490) karakteristik anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain satuan 
keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen setuju untuk menerima tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran. 
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat dirubah dibawah kondisi 

tertentu. 
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar anggaran dapat berjalan dengan baik 

menurut Supriyono (2001;46) adalah sebagai berikut: 

1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu yang membagi tugas 
fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung 
jawabnya 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai, hal ini meliputi penggolongan 
rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya, pencatatan 
akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran dan 
laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisis, diperlukan untuk menetapkan alat 
pengukur prestasi. 

4. Adanya dukungan para pelaksana, maksudnya anggaran dapat dipakai 
sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif dari 
para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah.  

 
Pengertian efisiensi menurut Horngren (2003:228) adalah sebagai berikut: 

“The relative amount of inputs used to achieve a given output level. The 

fewer the inputs used for of given level output or the greater the output for 

a given level of input.” 
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Sedangkan menurut Komaruddin (1994;269) efisiensi diartikan sebagai 

berikut: 

“ Efisiensi adalah rasio antara hasil yang diperoleh dengan unsur 

manajemen yang dipergunakan. Perbandingan output terhadap input. 

Efisiensi berkaitan dengan biaya”  

 

Efisiensi terhadap biaya produksi sangat diperlukan, hal ini untuk mencegah 

terjadinya pemborosan dalam penggunaan fasilitas yang ada dalam perusahaan. 

Efisiensi biaya produksi bertujuan untuk memperoleh sejumlah produk atau hasil 

yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari pemakaian 

sejumlah bahan tertentu, tenaga kerja, fasilitas-fasilitas, sehingga diperoleh hasil 

yang sebaik-baiknya dengan biaya yang serendah mungkin. 

Anggaran dikatakan efisien, apabila sasaran atau target yang telah ditetapkan 

perusahaan tercapai. Dengan demikian program kerja yang dijalankan juga bisa 

dikatakan berhasil. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis lebih 

menekankan perhatian pada anggaran biaya produksi sebagai salah satu alat 

pengendalian jangka pendek, dengan maksud agar anggaran tersebut dapat dipakai 

untuk membantu manajemen dalam membawa perusahaan sedekat mungkin 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan menggunakan anggaran 

tersebut sebagai salah satu tolok ukur dalam pengendalian biaya produksi. 

 Pengendalian biaya produksi bertujuan untuk memperoleh jumlah produk 

atau hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, dari 

pemakaian sejumlah bahan baku, tenaga kerja usaha atau fasilitas. Dalam hal ini 

memperoleh hasil yang terbaik dengan biaya yang sekecil-kecilnya pada kondisi-

kondisi yang ada. 

Pengendalian biaya produksi dapat diukur dengan melakukan analisis selisih 

antara anggaran biaya produksi dengan biaya sesungguhnya yang terjadi pada 

perusahaan tersebut. Jika biaya sesungguhnya sesuai dengan anggaran biaya 

produksi maka biaya tersebut dapat dikatakan efisien. Sedangkan biaya 

sesungguhnya melebihi biaya produksi maka dapat disimpulkan bahwa biaya 
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produksi tersebut tidak efisien. Maka dengan adanya analisis selisih antara 

anggaran biaya produksi dan biaya sesungguhnya, perusahaan dapat mengetahui 

keefisienan dari anggaran biaya produksi tersebut. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengemukakan hipotesis 

sebagai berikut : 

“Anggaran biaya produksi yang disusun dan diterapkan dengan 

memadai akan sangat berperan dalam menunjang keefisienan biaya 

produksi”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, 

yaitu metode yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya yang 

disusun secara sistematis kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilaksanakan langsung pada perusahaan yang diteliti dengan 

mengunjungi perusahaan serta melakukan wawancara langsung kepada para 

pegawai perusahaan yang kemudian dikumpulkan serta disusun secara sistematis 

untuk menghasilkan informasi data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengunjungi perpustakaan dan 

membaca literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sedang diteliti 

oleh penulis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini 

dilakukan pada beberapa perusahaan sirup di Medan. Waktu penelitian dari bulan 

Desember sampai Januari.                                                                                                                                                                                                                                                


