
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dalam era globalisasi sekarang ini telah tumbuh dan berkembang bermacam-

macam perusahaan industri yang satu sama lain saling bersaing untuk memerluas 

jaringan pemasaran, di tambah lagi arus informasi yang bergerak sangat cepat, akurat, 

dan tepat waktu menambah beratnya persaingan antar perusahaan. Oleh sebab itu 

diperlukan suatu sistem manajemen yang baik untuk menunjang kondisi tersebut. 

 Agar perusahaan dapat memertahankan kelangsungan hidupnya, maka 

perusahaan harus memerhatikan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan yang ada dalam perusahaan. Karena semua kegiatan di perusahaan saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki 

perencanan dan pengendalian yang baik pada setiap kegiatan perusahaan. 

 Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghadapi ancaman 

dan peluang yang muncul adalah dengan menciptakan suatu pengendalian 

manajemen yang dapat membuat perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien. 

Hal tersebut dapat terwujud apabila fungsi-fungsi manajemen terlaksana dengan baik, 

salah satunya ialah perencanaan dan pengendalian yang baik. 

 Perencanaan ialah suatu proses penyusunan kegiatan-kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu sekarang dan yang akan datang. Kegiatan ini terdiri dari 

perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang harus dicapai, perencanaan 

kegiatan yang harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya, dimana 

dilaksanakannya, dan bagaimana cara melaksanakannya. 

 Pengendalian yaitu pemeriksaan hasil dari suatu pekerjaan, dengan ditambah 

tindakan-tindakan perbaikan pada hasil tersebut jika tidak sesuai dengan perencanaan 

dan standarisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 



 

 

 Perencanaan dan pengendalian pada biaya produksi adalah salah satu cara 

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan dan menjaga 

kelangsungan hidupnya. Pengendalian pada biaya produksi dilakukan dengan 

perencanaan anggaran biaya produksi yang baik. 

 Anggaran adalah satu rencana terperinci dan menyeluruh dari setiap kegiatan 

dan aktivitas perusahaan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama 

lain yang dijabarkan dalam angka dan satuan moneter untuk jangka waktu tertentu, 

biasanya satu tahun. 

 Dengan adanya anggaran biaya produksi, diharapkan perusahaan beroperasi 

secara efektif dan efisien. Dan dengan biaya produksi yang rendah tetapi tetap 

memertahankan kualitas produk yang dihasilkan, perusahaan dapat menetapkan harga 

jual yang lebih kompetitif, sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari 

perusahaan lain. 

 Biaya produksi adalah pengorbanan yang dikeluarkan dalam satuan moneter 

yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan produksi, 

misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik dan 

sebagainya. 

 Suatu anggaran dapat diimplementasikan dengan baik serta berguna bagi 

perencanaan dan pengendalian biaya produksi apabila disertai dengan penerapan 

akuntansi biaya, akuntansi keuangan, sistem informasi, dan sistem pengendalian 

manajemen yang baik dan konsisten. Sesuatu yang baik dan kosisten ialah dimana 

dilakukan pembagian tugas yang baik, wewenang yang jelas, prosedur-prosedur yang 

baik, catatan dan dokumen yang memadai, serta koordinasi yang baik telah 

ditetapkan. 

 Pelaksanaan akuntansi biaya yang memadai terhadap perencanan anggaran 

akan menunjang kelancaran proses produksi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian melalui skripsi dengan judul : 



 

 

“PENGARUH ANGGARAN BIAYA PRODUKSI DALAM 

MEMBANTU MENCAPAI KEEFEKTIVITASAN PENGENDALIAN 

BIAYA PRODUKSI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penyusunan anggaran biaya produksi pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Co. telah memadai. 

2. Apakah pengendalian pada biaya produksi di PT. Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Co. telah dilaksanakan secara efektif. 

3. Apakah anggaran biaya produksi berpengaruh pada pencapaian efektivitas 

pengendalian biaya produksi untuk PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading 

Co. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan antara teori yang ada 

dengan praktek yang sebenarnya tentang anggaran biaya produksi. 

 Adapun tujuan yang hendak diungkapkan oleh penulis dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya produksi yang di buat oleh PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. 

2. Untuk menganalisis keefektivitasan sistem pengendalian biaya produksi pada 

PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. 

3. Pengaruh Anggaran biaya produksi dalam membantu mencapai 

keefektivitasan pengendalian biaya produksi pada PT. Ultrajaya Milk Industry 

& Trading Co. 

 



 

 

1.4       Kegunaan Penelitian 

 Dalam Penulisan skripsi ini, penulis berharap bahwa penelitian yang 

dilakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengembangkan dan mempraktekkan teori yang di dapat pada 

perkuliahan dengan membandingkan dengan realita yang terjadi di lingkungan 

dunia usaha terutama mengenai pengaruh anggaran biaya produksi membantu 

dalam pengendalian biaya produksi. Dan menjadi salah satu syarat untuk 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi di Fakultas 

Ekonomi  Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan 

pemikiran bagi perusahaan terutama yang berkaitan dengan pengaruh 

anggaran biaya produksi dalam membantu dalam mengendalikan biaya 

produksi. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak 

yang membutuhkan serta menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

  Keberhasilan perusahaan antara lain ditunjukkan dengan kemampuannya 

untuk memeroleh laba yang sebesar-besarnya, baik itu untuk periode yang berjalan 

maupun dalam jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan tugas 

manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan  agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 

  Selain mempunyai tujuan untuk memeroleh laba, perusahaan juga mempunyai 

tujuan lain diantaranya: 



 

 

• Efisiensi, efektivitas serta produktivitas 

• Penguasaan pasar 

• Peningkatan secara terus-menerus 

• Kelangsungan hidup perusahaan 

• Kualitas produk yang baik 

  Untuk memertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan berusaha 

memeroleh laba yang memadai. Laba ini diperoleh selain dari memerbesar hasil 

penjualan juga diperoleh dari menekan biaya menjadi yang sekecil-kecilnya. Untuk 

mencapai kondisi tersebut, diperlukan adanya perencanaan, koordinasi, serta 

pengendalian. Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan anggaran (biasa 

disebut dengan Budget atau Profit Planning and Control). 

  Menurut kamus istilah akuntansi (2003;17) anggaran adalah : 

“Anggaran adalah suatu rancangan keuangan yang menunjukkan 

estimasi atau rencana pendapatan dan biaya”. 

  Anggaran adalah rencana manajemen yang dibuat dengan asumsi bahwa 

penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk 

merealisasikannya. Anggaran diperlukan untuk pengendalian biaya produksi. 

Anggaran disusun berdasarkan  biaya standar dan menurut data yang terdapat pada 

perusahaan ditambah pengalaman dan pengetahuan para pembuat anggaran. 

Anggaran dan perencanaan perlu untuk pengendalian dan dalam fungsinya sebagai 

pengendalian biaya, anggaran menjadi pedoman dalam berproduksi dan bertindak. 

  Dalam menyusun anggaran, biaya produksi merupakan unsur biaya yang 

pokok karena dari biaya produksi tersebut dapat ditentukan harga pokok produksi, 

dan dapat menjadi informasi untuk menentukan harga jual dan perencanaan laba. 

  Menurut Sunarto (2003;11) biaya produksi adalah : 

“Biaya produksi adalah biaya untuk membuat barang. Biaya tersebut 

adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead 

pabrik”. 



 

 

  Setelah menentukan besarnya biaya produksi, maka tahap selanjutnya adalah 

penyusunan anggaran biaya produksi. 

  Menurut Titik Ambarwati dan M. Jihadi (2003;78) anggaran biaya produksi 

adalah : 

“Anggaran biaya produksi yaitu suatu perencanaan tentang 

jumlah/volume barang yang harus diproduksi dalam periode tertentu”. 

  Anggaran erat kaitannya dengan pengendalian. Anggaran diperlukan dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengendalian biaya dan peningkatan labanya. 

  Pengendalian penting bagi manajemen dan dilakukan bukan atas dasar 

kecurigaan akan tetapi merupakan suatu bagian yang terpadu dalam melaksanakan 

pekerjaan yang terencana. 

  Dikaitkan dengan biaya, fungsi pengendalian diartikan sebagai usaha 

mengerahkan pemakaian biaya menurut rencana dan membandingkan biaya yang 

sebenarnya terjadi dengan biaya yang sudah ditetapkan dalam anggaran dan 

mengadakan tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan. 

  Adapun pengertian pengendalian biaya produksi menurut Apandi Nasehatun 

(2000;214) adalah : 

“Pengendalian biaya produksi berarti serangkaian langkah-langkah 

mulai dari penyusunan satu rencana biaya produksi sampai kepada 

tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah 

ditetapkan (rencana) dengan yang sesungghnya terjadi (realisasi)”. 

 

  Pengendalian di dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif apabila, 

perusahaan dapat melaksanakan tahap-tahap pengendalian dengan baik. 

  Tahap-tahap pengendalian yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

•  Menentukan sasaran (goal) untuk performa aktivitas atau fungsi. 

• Menetukan standar performa untuk setiap sasaran khusus dan aktivitas atau 

fungsi. 

• Memonitor atau pengukuran performa aktual. 



 

 

• Menelaah (review) dan membandingkan aktual dengan performa yang 

direncanakan. 

• Memproduksi deviasi dan mengadministrasikan untuk memotivasi dan 

menekankan performa. 

  Adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Widyatama yang bernama Gracelia Magdalena (NRP: 01.02.374) pada tahun 2008, 

dengan judul : “Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Biaya Produksi 

Terhadap Efektivitas Laba Kotor Perusahaan (Studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Co. Padalarang Bandung)”. Sedangkan judul penelitian yang 

penulis buat adalah “Pengaruh Anggaran Biaya Produksi Dalam Membantu 

Mencapai Keefektivitasan Pengendalian Biaya Produksi (Studi kasus pada PT. 

Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Padalarang Bandung)”. 

  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan hipotesis bahwa : 

“Jika anggaran biaya produksi yang disusun telah diterapkan dengan 

memadai dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan maka anggaran biaya 

produksi akan berperan dalam pengendalian biaya produksi”. 

 

1.6    Metodologi Penelitian 

  Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian 

dalam pengumpulan data, yaitu : 

1. Penelitian Lapangan (Field Reasearch) 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau 

langsung objek yang diteliti untuk memeroleh data primer, yaitu data utama yang 

berhubungan langsung dengan perusahaan yang akan diteliti, melalui cara-cara : 

1) Wawancara 

Wawancara adalah proses penelitian dengan melakukan Tanya jawab 

kepada kepala pabrik beserta staf yang membuat anggaran biaya 



 

 

produksi dan kepala produksi beserta staf yang mengendalikan proses 

produksi. 

2) Observasi 

Observasi adalah proses penelitian dengan melakukan pengamatan ke 

lapangan terhadap masalah yang diteliti, yang ada hubungannya 

dengan objek yang diteliti. 

3) Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

sejumlah pertanyaan kepada kepala pabrik beserta staf yang membuat 

anggaran biaya produksi dan kepala produksi beserta staf yang 

mengendalikan proses produksi. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis, yang 

berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan kuliah dan sumber lain yang 

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai bahan 

perbandingan dengan data penelitian yang diperoleh. 

 

1.7   Objek dan Waktu Penelitian 

  Penelitian akan dilakukan di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. JL. 

Raya Cimareme No. 131 Padalarang-Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan 

Juli 2009 sampai dengan bulan September 2009. 

 

 

 

 

 

 

 


