
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sektor industri di negara kita dewasa ini semakin pesat. Hal 

ini ditandai dengan semakin banyaknya industri- industri yang didirikan baik oleh 

swasta, pemerintah (BUMN), maupun oleh swasta asing. Peningkatan di sektor 

industri ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam usaha untuk 

melepaskan ketergantungan pendapatan negara pada sektor migas, oleh karena itu 

potensi- potensi sektor non migas pun lebih diperhatikan dan diupayakan untuk 

dapat membantu menambah devisa negara. 

Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan industri adalah 

penyimpangan hasil usaha dari pada jumlah yang telah direncanakan semula. 

Penyimpangan yang dimaksud dalam hal ini adalah laba kotor perusahaan. 

Seringkali bahkan ada perusahaan yang beroperasi hanya untuk sekedar menutupi 

Break Even Point (BEP) karena beberapa masalah. Salah satu penyebabnya adalah 

tidak efisiennya proses produksi yang selama ini dilaksanakan perusahaan. 

Sehingga biaya produksi yang timbul terlalu besar dan tidak dapat diimbangi 

dengan hasil penjualan, apalagi dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, dimana 

tingkat persaingan antar perusahaan sejenis sangat ketat, sehingga menarik pihak 

perusahaan menetapkan harga jual yang serendah- rendahnya demi memenangkan 

persaingan di pasar. Penetapan harga jual yang rendah ini harus pula diimbangi 

dengan dipertahankannya mutu produk. 

Menghadapi masalah yang seperti ini, pihak manajemen dituntut untuk 

selalu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki oleh 

perusahaan dengan seefisien dan seefektif mungkin agar dapat menghasilkan 

produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Untuk dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ini maka manajemen perlu membuat 

perencanaan biaya produksi yang dirumuskan dalam anggaran biaya produksi. 

Adapun faktor- faktor yang termasuk dalam biaya produksi adalah penggunaan 

bahan baku, bahan pembantu, upah tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik yang 



secara keseluruhan mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat efisiensi dan 

efektivitas biaya produksi yang terjadi sehingga diharapkan perusahaan akan 

memperoleh laba yang optimal dalam tingkat harga yang bersaing. 

Melalui pola berpikir kedepan dengan melihat kemungkinan- 

kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pengalaman periode sebelumnya 

maka dapat dipilih alternatif terbaik. Disamping itu, diperlukan pula adanya 

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan. Hal ini penting mengingat rencana yang baik jika tidak dilaksanakan 

sesuai dengan aturan tidak akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Dalam proses pengendalian ini akan ditinjau dan dievaluasi apakah 

tujuan perusahaan sudah tercapai. Dari proses ini pula akan didapat umpan balik 

yang berguna bagi manajemen untuk memperbaiki proses perencanaan pada masa 

yang akan datang. Alat yang dapat melakukan fungsi tersebut adalah dengan 

menggunakan anggaran. 

Anggaran dibuat dengan menghitung faktor ketidakpastian untuk 

kemudian dilaksanakan. Selain itu, anggaran juga mempunyai fungsi 

pengendalian (budgeting control) yaitu untuk membandingkan antara rencana 

yang tercantum dalam anggaran dengan kenyataan yang terjadi. Proses 

pengendalian ini dimulai dari perencanaan selesai dimana diperoleh data 

mengenai biaya yang sebenarnya timbul dan jika terjadi penyimpangan yang 

material, maka pihak manajemen dapat mengambil langkah- langkah yang 

dianggap perlu untuk memperbaiki penyimpangan tersebut dengan segera. Dan 

diharapkan jika pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik akan membantu 

tercapainya biaya produksi yang efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan 

memberikan tingkat pencapaian laba yang memuaskan bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meneliti dan membahas masalah 

yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BIAYA 
PRODUKSI TERHADAP EFEKTIVITAS LABA KOTOR PERUSAHAAN”. 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran biaya produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

2. Apakah efektivitas pelaksanaan anggaran biaya produksi mempunyai 

pengaruh terhadap efektivitas laba kotor perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah terutama untuk mendapatkan jawaban atas 

permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran biaya 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah efektivitas pelaksanaan anggaran biaya produksi 

berpengaruh terhadap efektivitas laba kotor perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dengan hasil penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang diperoleh; 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan- kesimpulan 

yang berguna dan menjadi masukan yang positif bagi perusahaan didalam 

menentukan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang khususnya 

pada bidang anggaran; 

3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana 

ekonomi, jurusan akuntansi Universitas Widyatama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada umumnya tujuan akhir dari aktivitas sebuah organisasi bisnis tidak 

lain adalah untuk memperoleh laba yang seoptimal mungkin. Dalam memperoleh 



laba tersebut pihak manajemen bertanggung jawab untuk mencapai tujuan ini 

dengan segala usaha yang mungkin ditempuh. 

Keberadaan manajemen dalam satu perusahaan pada dasarnya adalah 

untuk membantu pemilik dalam melaksanakan dan mengendalikan operasi 

perusahaan secara langsung. Semua tingkatan manajemen diharuskan 

melaksanakn fungsi- fungsi manajemennya secara terpadu terutama fungsi 

perencanaan dan pengendalian yang secara singkat menyangkut organisasi teknik 

dan prosedur formulasi rencana jangka pendek maupun jangka panjang, proses 

pelaksanaannya sampai kepada proses penilaian hasilnya. 

Dalam perusahaan industri, dimana kegiatan produksi merupakan kegiatan 

utama, unsur biaya produksi memegang peranan besar dalam melakukan 

keberhasilan perusahaan mencapai tujuan seperti yang telah ditentukan 

sebelumnya. Selain biaya produksi, sebenarnya masih ada beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap perolehan laba perusahaan, misalnya persaingan di pasar, 

kemampuan negosiasi bagian pemasaran, namun semua itu berada diluar kendali 

bagian produksi. 

Perencanaan dan pengendalian terhadap biaya produksi ini mutlak harus 

dilakukan seperti juga perencanaan dan pengendalian yang lainnya. Mengingat 

unsur biaya produksi ini merupakan unsur yang sangat berpengaruh terhadap 

tinggi rendahnya tingkat laba kotor yang diperoleh perusahaan yang pada 

gilirannya akan memberikan kontribusi yang positif terhadap tujuan perusahaan 

secara keseluruhan. 

Komponen utama perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana tertulis 

manajemen mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 

tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran membawa manajemen berpikir maju 

kedepan dan membantu manajemen mengkoordinasikan segala upaya agar sasaran 

perusahaan didukung dan dilaksanakan oleh semua bagian. 

Menurut Mulyadi (1993: 488) pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 



Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan rencana kegiatan perusahaan yang diuraikan secara terperinci melalui 

angka- angka untuk jangka waktu tertentu. 

Untuk membuat anggaran biaya produksi yang efektif maka anggaran 

biaya produksi harus disusun dengan akurat oleh bagian yang paling berkaitan 

dengan timbulnya biaya ini yaitu bagian produksi, dengan memperhatikan 

berbagai bagian faktor yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya perubahan 

terhadap biaya produksi yang terjadi sebenarnya. Dengan dilibatkannya manajer 

produksi dalam penyusunan anggaran biaya produksi ini diharapkan anggaran 

yang dihasilkan merupakan anggaran yang benar- benar tepat, efektif, efisien, dan 

dapat dilaksanakan. 

Melalui anggaran biaya produksi ini, dapat dilakukan pengawasan 

terhadap biaya produksi yang timbul, serta dinilai apakah biaya produksi yang 

terjadi sudah efisien atau belum. Penilaian efisiensi biaya produksi ini dilakukan 

melalui selisih antara biaya yang telah dianggarkan sebelumnya dengan data biaya 

produksi yang sebenarnya telah dikeluarkan. Jika selisih yang timbul cukup besar, 

yang dalam hal ini biaya produksi yang sebenarnya  lebih besar dari biaya 

produksi yang dianggarkan, maka manajer produksi yang bertanggung jawab 

terhadap timbulnya biaya produksi tersebut harus segera mengambil tindakan 

positif untuk memperbaiki kondisi tersebut. 

Selisih yang timbul dalam biaya produksi dapat membawa efekyang 

kurang baik terhadap perusahaan bila biaya produksi yang terjadi lebih tinggi dari 

yang telah dianggarkan karena dengan terjadinya selisih ini berarti biaya produksi 

yang terjadi telah melampaui batas yang diperhitungkan dan akibatnya tingkat 

laba kotor perusahaan tidak dapat mengadakan penyesuaian harga jual produk 

yang cukup berarti, mengingat tingkat persaingan pasar yang tinggi serta faktor 

keterkaitan perusahaan  terhadap suatu kontrak penjualan dengan pihak lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai 

berikut : 

“Efektivitas pelaksanaan anggaran biaya produksi berpengaruh terhadap 
efektivitas laba kotor perusahaan”. 



1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Deskriptif 

Analisis dengan pendekatan studi kasus, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta nyata pada situasi yang 

diselidiki, dimana fakta-fakta yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, 

dan dianalisis. Tujuan studi kasus adalah untuk mengamati aspek-aspek tertentu 

secara lebih spesifik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

menyusun skripsi ini adalah : 

1) Penelitian Lapangan ( Field Research) 

Pengumpulan data primer dari objek penelitian dengan melakukan peninjauan 

secara langsung ke lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara 

melakukan : 

(a) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap sumber data yang akan dianalisis. 

(b) Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian yang berhubungan 

langsung atau relevan dengan objek yang penulis teliti. 

(c) Kuesioner,yaitu melakukan tanya jawab dalam bentuk tertulis, dengan 

pejabat dan staf perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pengumpulan data sekunder dari buku-buku literatur dasar teori yang 

digunakan untuk membahas masalah yang berhubungan dengan topik yang 

dipilih. 

 

 

 

 

 

 



1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada PT. ULTRAJAYA MILK 

INDUSTRY AND TRADING COMPANY,Tbk yang berkedudukan di JL. 

Cimareme No.131 Padalarang Kabupaten Bandung. Adapun waktu yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan 

April 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


