
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Anggaran  

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan utama dari perusahaan bersifat profit motif atau profit oriented. 

Yaitu mengoptimasi laba yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan, sedangkan perusahaan yang tidak berorientasi pada laba akan 

berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik. Agar tujuan tersebut dapat 

dicapai diperlukan suatu perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang baik 

pula. Perencanaan, merupakan dasar untuk mengadakan pengendalian, sedangkan 

pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan,. Anggaran adalah 

salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian.  

Anggaran merupakan suatu perencanaan yang terperinci dan menyeluruh 

pada setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan dalam bentuk kuantitatif mengenai 

apa yang hendak dicapai dan bagaimana pencapaiannya, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengendalian digunakan untuk 

mengendalikan pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Dengan demikian 

anggaran dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam menunjang pengendalian 

kegiatan aktifitas perusahaan, dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan 

dengan anggaran. Hasil pengendalian ini digunakan sebagai feed back untuk 

perencanaan atau pembuatan anggaran periode berikutnya.  (Nafarin 2004:12)  

2.1.1 Pengertian Anggaran  

Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam melakukan 

perencanaan dan pengendalian, karena manajemen yang baik tidak ingin 

menghadapi periode yang akan datang dengan kurang terarah. Adapun  pengertian 

anggaran yang dikemukakan oleh para ahli  secara garis besar pengertiannya  

mempunyai arah dan tujuan yang sama. Menurut Mulyadi (1993 : 488), adalah 

sebagai berikut : 



Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 
kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran yang 
lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.

  
Sedangkan Charles T. Horngren, George Foster, dan Srikant M, 

Datar mendefinisikan anggaran sebagai berikut : 

A budget is a quantitative expression of a plan of action and an aid to the 
coordination and implementation of the plan.

   

Anggaran disebut juga sebagai Bussines Budget  yang dikemukakan oleh 

M. Munandar (1994 : 41) sebagai berikut : 

Bussines Budget atau budget (anggaran) 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 datang.

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa : 

1. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun dengan 
baik secara berurutan dan rasional. 

2. Anggaran disusun untuk merencanakan masa yang akan datang dalam 
jangka waktu tertentu. 

3. Anggaran dinyatakan secara kuantitatif, artinya dalam bentuk angka. 
4. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter (bentuk uang). 
5. Anggaran merupakan suatu rencana kerja.  

2.1.2 Karakteristik Anggaran  

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran perlu 

dirumuskan karakteristik anggaran sebagai berikut : 

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

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu setahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti 

bahwa para manajer 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 diubah di bawah kondisi 
tertentu. 



6. Secara kinerja keuangan yang sesungguhnya dibandingkan dengan 
anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.  
(Mulyadi, 1993:489-490)  

Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu 

perkiraan mengenai hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu 

(umumnya satu tahun), yang dinyatakan dalam satuan unit moneter atau 

kuantitatif yang didalamnya terkandung komitmen dari manajemen untuk 

mencapai anggaran tersebut, selalu dievaluasi dan diotorisasi oleh tingkat 

manajemen yang lebih tinggi merupakan dasar untuk menilai kinerja dari manajer 

pelaksana anggaran tersebut.  

2.1.3 Jenis-jenis Anggaran  

Setiap perusahaan tentu mempunyai anggaran yang berbeda, tergantung 

dari jenis perusahaannya, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan 

pengklarifikasian tersebut. Menurut Agus Ahyan (1994 : 12) mengelompokan 

anggaran dalam beberapa jenis, antara lain :  

1. Berdasarkan isi Anggaran 
A. Anggaran Laba-Rugi (Income Statement Budget ) 
B. Anggaran Neraca (Balance Sheet Budget ) 

2. Berdasarkan Jangka Waktu 
A. Anggaran Strategis (Strategical Budget ) 
B. Anggaran Taktis (Tactical Budget ) 

3. Berdasarkan Fleksibilitas 
A. Anggaran Tetap (Fixed Budget ) 
B. Anggaran Variabel (Variable Budget ) 

4. Berdasarkan Segi Kelengkapan. Ruang Lingkup Atau Intensitas 
Penyusunannya 
A. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget ) 
B. Anggaran Parsiil (Parsiil Budget )   

Dari keterangan pengelompokan di atas dapat diuraikan menurut 

penjelasan sebagai berikut :  



1. Berdasarkan Isi,  Anggaran terdiri dari dua macam yaitu : 

A. Anggaran Laba Rugi (Income Statement Budget ), didukung oleh 

anggaran penjualan, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran 

biaya administrasi dan anggaran biaya umum, dan sebagainya. 

B. Anggaran Neraca (Balance Sheet Budget ), didukung oleh anggaran 

kas, anggaran piutang , anggaran persediaan, anggaran aktiva, 

anggaran hutang, dan sebagainya. ( Pengertian Anggaran & Jenis-

jenisnya, 5 Juni 2013. http://candradwiandika.blogspot.com )

  

2. Berdasarkan Jangka Waktu, Anggaran terdiri dari dua macam, yaitu :. 

A. Anggaran Strategis (Strategical Budget )  

Merupakan anggaran jangka panjang berisikan hal-hal yang 

bersifat umum , misalnya kebijakan perusahaan dalam jangka 

panjang dan gambaran perkembangan perusahaan dalam jangka 

panjang. (Munandar 1995 : 6) 

B. Anggaran Taktis (Tactical Budget )  

Merupakan anggaran jangka pendek atau anggaran operasional. Di 

dalam operasional segala kegiatan yang dilaksanakan akan diberi 

rincian yang jelas, sehingga mudah untuk diterapkan dalam 

perusahaan. (Munandar 1995 : 6) 

1) Anggaran Periodik (Periodic Budget )  

Adalah anggaran yang disusun untuk periode tertentu (pada 

umumnya satu tahun). 

2) Anggaran Kontinyu (Continual Budget )  

Adalah anggaran yang disusun dalam jangka waktu yang 

sangat pendek, misalnya tiga bulan, empat bulan, atau lima 

bulan. Di masa jangka waktu anggaran ini akan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi perusahaan. (Nafarin 2004 : 17)    

http://candradwiandika.blogspot.com


3. Berdasarkan Fleksibilitas, Anggaran terdiri dari dua macam, yaitu : 

A. Anggaran Tetap (Fixed Budget ), merupakan anggaran yang 

disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu.. Sedangkan 

menurut Gunawan Adisaputro (1992:12) anggaran tetap adalah 

anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana 

volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut 

direncanakan revenue, cost dan expense. 

B. Anggaran Variabel (Variable Budget ), merupakan suatu anggaran 

yang disusun hanya sebagian saja yang meliputi bidang-bidang 

tertentu saja, atau  mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas.  

4. Menurut Gunawan Adisaputro (1992:7) Berdasarkan Segi 

Kelengkapan, Ruang Lingkup atatu Intensitas Penyusunannya, 

Anggaran terdidiri dari dua macam, yaitu : 

A. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget ), merupakan 

anggaran yang disusun secara lengkap dan menyeluruh untuk 

kegiatan di dalam perusahaan yang bersangkutan. 

B. Anggaran Parsiil (Parsiil Budget ), merupakan suatu anggaran yang 

disusun hanya sebagian saja yang meliputi bidang-bidang tertentu 

saja,  atau mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas.  

2.1.4  Fungsi Anggaran  

Fungsi anggaran yang pokok adalah sebagai alat bantu manajemen dalam 

melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian, agar perusahaan menjalankan 

kegiatan sehari-hari secara lebih efisien dan efektif.  

Menurut Ronald W.Hilton (1994 : 374), fungsi anggaran adalah : 

1. Planning. The most obvious purpose of budget is to quantify a plan of 
action. The budgeting process forces the individuals who compromise 
an organization to plan ahead.  

2. Facilitating Communication and Coordination. For any organization 
to be effective, each manager throughout the organization must  be 
aware of the plans made by other managers. 



3. Allocating Resources. Generally, an organization s resources are 
limited, and budget provide one means of allocating resources among 
competing uses. 

4. Controlling Profit and Operation. A budget is plan, and plans are 
subject to change, Nevertheless, a budget serves as a useful 
benchmark with which actual result can be compared. 

5. Evaluating Performances and Providing Incentives . Comparing 
actual results also helps managers to evaluate the performances of 
individuals department, divisions, or entire companies, Since budget 
are use to evaluate performance, they can also be used to provide 
incentives for people to perform well.    

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui 

bahwa anggaran merupakan alat bantu manajer dalam melaksanakan fungsinya, 

secara umum anggaran bermanfaat sebagai (Christina 2001 : 2) :  

1. Alat bantu pedoman pelaksanaan kerja  

Anggaran bermanfaat sebagai pedoman kerja dan memberikan saran-

saran yang harus dicapai untuk kegiatan perusahaan di waktu yang 

akan datang. 

2. Alat pengkoordinasian kerja 

Anggaran bermanfaat sebagai alat untuk pengkoordinasan kerja agar 

seluruh kegiatan yang terdapat dalam perusahaan dapat saling 

menunjung, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran 

yang telah ditetapkan. 

3. Alat pengendalian kerja 

Anggaran bermanfaat sebagai alat pengendalian kerja, berfungsi 

sebagai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. 

Dengan membandingkan apa yang tertuang dalam anggaran dengan 

apa yang dicapai oleh realisasi kerja, dapatlah dinilai apakah 

perusahaan telah berhasil atau tidak. Dari perbandingan tersebut dapat 

pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan 

realisasinya, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatan yang 

dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan 



pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana 

(anggaran) selanjutnya secara lebih matang dan akurat.  

2.1.5  Keterbatasan Anggaran dan Syarat Anggaran  

Kegunaan anggaran seperti yang telah dikemukakan, maka perlu disadari 

pula keterbatasannya. Adi Saputro dan Asri (1992 : 53), mengemukakan 

kelemahan-kelemahan atau keterbatasan anggaran antara lain adalah : 

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya 
dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi 
tersebut. 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru dapat 
berhasil bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 
membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 
menggantikannya. 

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan apa yang 
diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang 
luwes.  

Agar dapat memanfaatkan keunggulan anggaran sebaik mungkin dan 

menekan keterbatasan anggaran sekecil mungkin, maka anggaran yang baik 

memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat anggaran yang baik 

dikemukakan oleh Supriyono (1991: 95), antara lain : 

1. Adanya Organisasi Perusahaan yang Sehat 
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 
fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 
tanggung jawab yang tegas 

2. Adanya Sistem Akuntansi yang Memadai 
Sistem Akuntansi yang memadai meliputi : 
a. Penggolongan rangking yang sama antara anggota dan realitasnya, 

sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. 
b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi 

anggaran. 
c. Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. 

3. Adanya Penelitian dan Analisis 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 
prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi.    



4. Adanya Dukungan dari para Pelaksana 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika 
ada dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun 
bawah.  

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keterbatasan dari 

anggaran, di antaranya adalah efektivitas dari pengguna anggaran sangat 

bergantung pada ketelitian dalam penyusunan taksiran. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaanya diperlukan fleksibilitas. 

Pelaksanaan dari suatu anggaran memerlukan kerja sama dan partisipasi 

dari seluruh anggota manajemen dalam mencapai tujuan dari perusahaan, karena 

pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan sendirinya. Penyesuaian terhadap 

kondisi yang berubah-rubah harus terus menerus dilakukan karena anggaran 

ditetapkan untuk suatu kondisi tertentu dan anggaran hanya merupakan alat yang 

dapat digunakan untuk membantu melaksanakan proses manajemen, tetapi tidak 

dapat digunakan untuk menggantikan fungsi manajemen dan judgement 

manajement.  

2.1.6 Ruang Lingkup Anggaran  

Penyusunan anggaran tidak terlepas dari jangka waktu anggaran. 

Yaitu untuk berapa lama masa berlaku anggaran tersebut. Jika waktu yang 

digunakan perusahaan umumnya dalam menentukan periode anggaran adalah 

jangka waktu pendek, biasanya tidak lebih dari satu tahun. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan umumnya dihadapkan pada ketidakpastian, tetapi ada pula 

perusahaan yang demikian stabilnya, sehingga dapat membuat ramalan untuk 

beberapa tahun mendatang yang dituangkan dalam anggaran.  

Menurut Arnold dan Hope (1990 : 280), anggaran dapat dibagi dalam dua 

periode, yaitu sebagai berikut : 

1. Long Range Profit Planning  

Anggaran yang dibuat biasanya lebih dari satu tahun. Anggaran 

jangka panjang ini disebut planning budget. Anggaran ini memiliki 

resiko yang disebabkan banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar yang 



susah diprediksi. Biasanya anggaran ini meliputi pengeluaran khusus, 

seperti penjualan di masa yang akan datang, pengeluaran modal 

jangka panjang, kegiatan research & development, kebutuhan akan 

modal dan sebagainya. Dasar untuk membuat rencana jangka panjang 

antara lain faktor ekonomi, keadaan pasar, pertambahan produk, 

pengeluaran perorangan untuk konsumsi dan angka indeks dari 

produksi di bidang industri. 

2. Short range Plans or Budget 

Anggaran ini biasanya dibuat untuk jangka waktu tiga bulan, enam 

bulan atau satu tahun. Anggaran ini disebut juga control budget 

karena anggaran yang sudah dilaksanakan dapat dipertimbangkan 

pada tahun yang bersangkutan, sehingga bila terjadi penyimpangan 

dapat langsung diperbaiki. Anggaran jangka pendek sering juga 

disebut anggaran operasi yang terdiri dari tiga anggaran, yaitu 

anggaran penjualan, anggaran produksi dan anggaran biaya 

administrasi & pemasaran.  

2.1.7 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Menurut Stoner dan Freeman (1989: 592-595) terdapat dua prosedur 

penyusunan anggaran yang biasanya digunakan, yaitu Top Down Budgeting dan 

Bottom-Up Budgeting. Top-Down Budgeting adalah prosedur penyusunan 

anggaran yang anggarannya ditetapkan oleh top manajer. Sedangkan Bottom-Up 

Budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran yang anggarannya disiapkan 

oleh pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut, kemudian diberikan 

kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. 

Prosedur Bottom-Up lebih banyak digunakan oleh perusahaan karena 

prosedur ini memiliki beberapa keuntungan, sebagai berikut : 

1. Supervisor and lower-level department heads have a more intimate 
view of their needs than do managers at top, and they can provide 
more realistic breakdowns to supports their proposals. 

2. Supervisor and lower-level department heads are also less likely to 
overlook some vital ingredient or hidden flaws that might 
subsequently impede implementation efforts. 



3. Managers will also be more strongly motivated to accept and meet 
budgets that they had in shaping. 

4. Morale and satisfaction are usually higher when individuals 
participate actively in making decision that affect them.  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa prosedur ini dilakukan oleh 

manajer tingkat bawah dengan pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui apa 

yang diperlukan oleh departemennya, sehingga mereka dapat membuat suatu 

perencanaan yang lebih realistik. Selain itu, kecil kemungkinan terdapat hal-hal 

yang terlewat karena mereka ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

dalam pengambilan keputusan  

2.1.8 Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran  

Persiapan dan pelaksanaan anggaran akan membawa hasil yang baik jika 

melibatkan peran serta yang aktif dan memperoleh dukungan dari setiap manajer 

di berbagai tingkat organisasi. Seluruh manajer harus dapat memahami peran 

masing-masing dalam bekerja sama untuk mewujudkan terciptanya sistem 

pengendalian yang baik. Selain itu dalam penyusunannya diperlukan prinsip yang 

jelas.  

Menurut Usry dan Hammer (1991: 476-477), harus meliputi prinsip-

prinsip sebagai berikut : 

1. Adequate guidance should be provided so that all management levels 
are working the same assumption, targeted objectives, and agenda. 

2. Participation in budgeting process should be encouraged at each level 
within organization. 

3. The climate of budget preparation should aim to eliminate anxiety and 
defensiveness. 

4. The preparation of the budget should be structure so that there s a 
reasonable high probability of successful attainment of objectives. 

5. Numerous sets of assumption should be evaluated in developing the 
budget       



2.2 Biaya Produksi  

Perusahaan manufaktur mempunyai fungsi yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Hal ini disebabkan 

karena perusahaan manufaktur harus mengolah bahan mentah/ baku yang dibeli 

untuk diolah menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Jadi dalam perusahaan 

manufaktur terjadi perubahan bentuk antara barang yang dibeli dengan barang 

yang dijual. Perusahaan tersebut memerlukan suatu proses produksi yang 

mengakitbatkan timbulnya biaya yang disebut biaya produksi. Biaya produksi ini 

sering disebut manufacturing cost, production cost atau factoring cost.  

2.2.1 Pengertian Biaya  

Menurut Sunarto (2003 : 8), definsi biaya adalah : 

Biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau 

dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

  

2.2.2 Pengertian Biaya Produksi  

Bagi perusahaan industri, biaya produksi merupakan gabungan dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Biaya produksi 

merupakan unsur biaya yang pokok karena dari biaya produksi tersebut dapat 

ditentukan harga pokok barang yang dihasilkan dan dijual, sehingga dapat 

menjadi pedoman untuk menentukan harga jual dan perencanaan laba.  

Menurut Mulyadi (1992 : 14), pengertian biaya produksi adalah sebagai 

berikut :  

Biaya Produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah 
bahan baku menjadi produk yang jadi yang disiapkan untuk dijual. 
Menurut objek pengeluarannya, sebagai garis besar biaya produksi ini 
dibagi menjadi : Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung dan 
Biaya Overhead Pabrik (Factory Overhead Cost ).

  

Defisi tersebut menunjukan adanya berbagai unsur biaya yang membentuk biaya 

produksi seperti yang diuraikan berikut ini.    



2.2.3 Unsur-Unsur Biaya Produksi 

2.2.3.1.  Biaya Bahan Baku  

Pengertian biaya bahan baku (direct material cost ) menurut Horngren, 

dkk. (1994 : 41), adalah sebagai berikut :  

The acquisition cost of all material that eventually become part of the 
cost object (say, units finished or in process) and that can be traced to that 
cost object in economically feasible way.

  

Sedangkan menurut Mulyadi (1992: 295), adalah : 

biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku yang dipakai dalam 

proses produksi.

  

Pengertian di atas menunjukan bahwa bahan baku merupakan biaya untuk 

mendapatkan semua bahan-bahan yang dikerjakan dalam proses produksi yang 

dapat didefinisikan dan dihubungkan secara langsung pada barang yang nantinya 

akan dijual. Dalam menentukan biaya bahan baku, selain diperhatikan jumlah 

uang yang dikeluarkan seharga barang tersebut, juga ikut diperhitungkan biaya-

biaya lainnya, sehingga nilai bahan baku untuk proses produksi merupakan 

jumlah kumulatif dari seluruh biaya pengolahan bahan tersebut.  

2.2.3.2. Biaya Tenaga Kerja Langsung  

Pengertian biaya tenaga kerja langsung (direct labour cost ) menurut 

Horngren, dkk ( 1994 : 41 ), adalah sebagai berikut :  

The compensation off all manufacturing labour that is considered to be 
part of the cost object (say, units finished or in process) and that may be 
traced to that cost object in economically feasible way 

  

Menurut Mulyadi ( 1992 : 343 ), pengertian biaya tenaga kerja langsung adalah :  

Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau  mental yang dikeluarkan oleh 
karyawan untuk memperoleh produk. Biaya tenaga kerja adalah harga 
yang dibebankan untuk pengguna tenaga kerja tersebut. 

  

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa biaya tenaga kerja langsung adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk dibayarkan kepada para tenaga 



kerja yang secara langsung memproses bahan baku menjadi produk jadi dan dapat 

didefinisikan secara langsung pada produk tersebut.  

2.2.3.3. Biaya Overhead Pabrik  

Menurut Horngren, dkk ( 1994 : 42 ), pengertian biaya overhead pabrik 

adalah sebagai berikut : 

All manufacturing costs that are considered to be part of the cost object 
(say, unit finished or in process) but that cannot be traced to that cost 
object in economically feasible way. 

  

Pendapat Mulyadi (1992 : 208), mengenai biaya overhead pabrik adalah : 

Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan 
biaya tenaga kerja langsung

  

Biaya overhead pabrik adalah bagian dari biaya yang terdapat atau terjadi dalam 

kegiatan proses produksi, tetapi secara langsung dapat didefinisikan pada produk 

yang dihasilkan oleh kegiatan proses produksi.   

2.3 Anggaran Biaya Produksi  

Anggaran produksi adalah rencana jumlah produk yang akan dihasilkan 

selama periode tertentu, Menurut Munandar (1994 : 93), anggaran produksi   

adalah : 

Budget yang direncanakan secara terperinci tentang jumlah unit barang 
yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang, 
yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang yang 
akan di produksikan, serta waktu (kapan) produksi tersebut dilakukan.

  

Anggaran produksi selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan anggaran biaya 

produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan anggaran biaya produksi adalah 

taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan rencana produksi 

berdasarkan anggaran produksi. Anggaran produksi meliputi anggaran biaya 

bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya overhead 

pabrik yang diuraikan di bawah ini. (Mulyadi 2001 : 86)    



2.3.1. Anggaran Biaya Bahan Baku  

Menurut Munandar(1994 : 134), anggaran biaya bahan baku adalah :  

Budget yang merencanakan secara terperinci tentang biaya bahan mentah 
untuk diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya 
meliputi rencana tentang jenis (kualitas) bahan mentah yang diolah dan 
waktu (kapan) bahan mentah tersebut diolah dalam proses produksi, yang 
masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi (produk) yang 
membutuhkan bahan mentah tersebut .  

Adapun pendapat dari Supriyono (1991 : 115), adalah :  

Anggaran bahan baku menunjukkan besarnya biaya bahan baku yang 

diperlukan untuk mengolah produk yang dianggarkan. Besarnya anggaran 

biaya bahan baku ditentukan dengan dua langkah yaitu :  

1. Menentukan kuantitas bahan baku yang dipakai produksi. 

2. Mengaitkan  kuantitas bahan baku yang dipakai dengan harga bahan    

baku per unit yang dianggarkan. 

Menurut Munandar (1994 : 134), kegunaan biaya bahan baku adalah :  

Sebagai dasar untuk penyusunan harga pokok barang yang diproduksi 

(cost of goods manufactured budget) dan budget harga pokok penjualan 

(cost of goods sold budget) .  

Penyusunan anggaran bahan baku menurut Welsh, dkk (1988 : 240-241), 

pada dasarnya harus mencakup empat sub anggaran berikut : 

1.Materials and Part Budget 

 

This budget specific the planned quantities of 
raw material and part required for planned production.  

2.Materials Part Purchases Budget 

 

This budget specific the planned 
quantities of material and part to be purchased, the estimated cost, and 
the required delivery dates. 

3.Materials and Part Inventory Budget - This budget specific the planned 
levels of raw material and parts inventory of quantities and cost.  

4.Cost of Material and Part Used Budget 

 

This budget specific the planned 
cost of materials and parts that will be used in productive process.  

Keempat sub anggaran saling berhubungan satu sama lain, dan secara keseluruhan 

keempatnya dapat dianggap sebagai anggaran biaya bahan baku. Namun suatu 

anggaran biaya bahan baku tidak perlu terdiri dari empat buah sub-anggaran 

karena sub-sub anggaran tersebut dapat saja digabungkan. Anggaran biaya bahan 

baku sebagai alat perencanaan berguna untuk menghindari terjadinya kekurangan 



atau kelebihan persediaan, yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi 

dan disisi lain dapat menyebabkan inefisiensi operasi serta hal tersebut dapat 

berpengaruh pada tingkat laba, modal kerja, dan posisi kas. (Christina 2001 : 74)  

2.3.2. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung   

Menurut Munandar (1994 : 143), anggaran biaya tenaga kerja langsung 

adalah :  

Budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang 
akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan 
datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang 
diperlukan oleh tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan 
diproduksi, tarif upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja 
langsung dan waktu (kapan) para tenaga kerja langsung menjalankan 
proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi 
(produk) yang akan dihasilkan, serta tempat (departemen) dimana para 
tenaga kerja tersebut akan bekerja.

  

Adapun menurut Welsch, dkk (1994 : 143) adalah sebagai berikut :  

The direct labour budget includes the planned direct labour requirements    
necessary to produce the type and quantities of out-puts in the production 
budget. 

   

Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung membutuhkan 

informasi, menurut Welsch (1988: 281), adalah sebagai berikut: 

1)  Method of wage payment 
2) Type of production process involved 
3) Avaibility of standard labour involved 
4) Adequacy of the cost accounting records relating to direct labour cost  

Anggaran biaya tenaga kerja langsung memberikan manfaat menurut 

Supriyono (1991 : 157), sebagai berikut : 

1) Menyesuaikan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses 
produksi. 

2) Menghindari perusahaan dari resiko kelebihan atau kekurangan tenaga 
kerja. 

3) Mengarahkan ketenagaan dan efisiensi tenaga kerja.    



2.3.3. Anggaran Biaya Overhead Pabrik  

Menurut Munandar ( 1994 :157), anggaran biaya overhead pabrik adalah :  
Budget yang direncanakan secara lebih terperinci tentang beban biaya 

pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya 
meliputi rencana tentang jenis biaya pabrik tidak langsung, jumlah biaya 
pabrik tidak langsung dan waktu (kapan) biaya pabrik tidak langsung 
tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat 
(departemen) dimana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi

 

Menurut Supriyono (1991 : 120), untuk tujuan perencanaan, pembuatan 

keputusan, dan pengendalian biaya overhead pabrik maka anggaran overhead 

pabrik dapat digolongkan menurut : 

1) Perilaku biaya overhead, yaitu ke dalam biaya overhead pabrik tetap 
dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, ditentukan besarnya 
tarif biaya overhead pabrik pada awal periode anggaran. Jika 
digunakan pendekatan laba kontruksi untuk menentukan harga pokok 
intern yang bermanfaat dalam rangka perencanaan, maka hanya biaya 
overhead pabrik variabel. 

2) Biaya kas dan biaya bukan kas. Penggolongan biaya overhead pabrik 
ke dalam biaya kas dan biaya bukan kas bermanfaat untuk 
mempermudah penyusunan anggaran kas dan untuk pembuatan 
keputusan. Biaya overhead pabrik variabel pada umumnya merupakan 
biaya kas (misalnya gaji manajer dan pengawas) dan sebagian lagi 
merupakan biaya bukan kas ( misalnya biaya depresiasi ).  

2.4 Pengendalian 

2.4.1. Pengertian Pengendalian   

Berbagai definisi yang telah diungkapkan di atas, menunjukan bahwa 

anggaran selain sebagai alat perencanaan juga merupakan alat pengendalian yang 

digunakan oleh manajemen agar operasi perusahaan berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh manajemen. Anggaran digunakan untuk merencanakan hasil 

operasi dan digunakan untuk merencanakan hasil operasi dan digunakan sebagai 

dasar untuk dibandingkan dengan aktualisasinya, sehingga dalam hal ini anggaran 

digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian ini baru dapat direncanakan 

setelah anggaran disusun atau setelah dilakukannya proses perencanaan.  

Menurut Stepehen P. Robbins (1994 :571), pengendalian memiliki 

pengertian sebagai berikut : 



 
Control can be defined as a process of monitoring activities to ensure 

that they are being accomplish as planned and of correcting any 
significant deviation.

 
Sedangkan menurut Welsch, Hilton & Gordon (1988 :15), pengendalian memiliki 

pengertian sebagai berikut :  

Controlling can be defined as a process of measuring and evaluating 
actual performance of each organizational component of an enterprise, 
and initialing corrective action when necessary to ensure efficient 
accomplishment of enterprise objectives, goals, policies, and standards. 

   

Kedua pendapat yang dikemukakan di atas menunjukan bahwa 

pengendalian merupakan suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan 

operasi perusahaan  telah dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian juga meliputi tindakan 

koreksi yang perlu dilakukan agar pencapaian hal-hal tersebut dapat dilaksanakan 

secara efisien. Sedangkan Anthony, Dearden dan Bedfolrt (1989: 6), 

mengemukakan bahwa : 

Control is the process of guiding a set of variables to attack a 

preconceived   goal or objectives. 

  

2.4.2. Proses Pengendalian  

Menurut Welsch, Hilton & Gordon (1988 :15), proses pengendalian itu 

terdiri dari tahap-tahap tersebut : 

1. Compare actual performance for the period with the planned goals 
and standards. 

2. Prepare a performance report that shows actual result, planned 
results, and any difference between the two. 

3. Analyze the variations and related operations to determinate the 
underlying causes of variations. 

4. Develop alternative courses of action to correct any deficiencies and 
learn from the successes. 

5.  Make a choice (corrective action)form the sets of the alternatives and 
implement it. 

6. Follow up to appraise the effectiveness of correction : follow with feed 
forward for re-planning.  

Proses pengendalian ini dapat dikatakan terdiri dari tiga tahap. Tahap yang 

pertama adalah pencatatan hasil kinerja aktual. Kedua, dilakukan perbandingan 



antara hasil kerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil dari 

pembandingan ini, apabila terdapat perbedaan disebut variances atau selisish, 

yang menurut Charles T.Horngren, Foster, dan Datar  (1997:5), didefinisikan 

sebagai berikut :  

A variances is the difference between an actual result and a budgeted 
amount when that budgeted amount is a financial variable reported by the 
accounting sistem.

   

Tahap yang ketiga adalah analisis terhadap selisih atau penyimpangan 

tersebut harus dicari dan apabila telah diketahui penyebabnya, dilakukan tindakan 

koreksi. Tahap ini merupakan umpan balik bagi manajemen untuk pengamatan 

secara kontinyu, sehingga tindakan yang dilaksanakan tetap dapat dikendalikan 

agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Untuk melaporkan hasil pengendalian yang dilakukan, dibuat laporan 

realisasi anggaran yang disebut performance report. Laporan ini menunjukan 

hasil kinerja aktual, anggaran, dan selisih yang terjadi baik yang menguntungkan 

(favorable) maupun yang tidak menguntungkan (unfavorable). Setelah itu baru 

dipertimbangkan apakah varians tersebut perlu dianalisis atau tidak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa anggaran membantu 

manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian. Pengendalian  ini bukanlah 

suatu fungsi yang sekedar mengawasi, tetapi juga menganalisis dan mengatasi 

penyimpangan tersebut. Tindakan koreksi inilah yang sebenarnya merupakan 

aspek pengendalian dari anggaran.  

2.4.3. Jenis-Jenis Pengendalian  

Welsch, Hilton dan Gordon (1988 : 15-16), mengemukakan tiga jenis 

pengendalian sebagai berikut : 

1) Preliminary Control ( feed forward )  

2) Concurrent Control (usually periodic performance ) 

3) Feedback Control 



Preliminary Contro l adalah pengendalian yang dilakukan sebelum suatu 

kegiatan dimulai untuk meyakinkan bahwa sumber daya dan personil telah 

disiapkan dan siap memulai kegiatan tersebut.  

Concurrent Control adalah pengendalian yang dilakukan dengan jalan 

mengawasi kegeiatan yang sedang berlangsung untuk meyakinkan bahwa tujuan 

telah tercapai dengan mengikuti kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya.   

Feedback Control adalah jenis pengendalian yang memfokuskan pada 

prestasi yang lampau sebagai dasar untuk pengendalian di masa yang akan datang.  

2.4.4. Tujuan Pengendalian  

Pengendalian terhadap biaya produksi mempunyai peranan penting bagi 

perusahaan yang bertujuan mencari laba, karena efisiensi  biaya produksi akan 

mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Agar 

efisiensi tersebut dapat tercapai, diperlukan adanya pengendalian terhadap biaya 

produksi.  

Tujuan pengendalian menurut Wilson dan Campbell (1996 : 252), adalah 

sebagai berikut:  

Tujuan pengendalian biaya adalah untuk memperoleh jumlah produksi 
atau hasil yang sebesar-besarnya dari pemakaian sejumlah bahan tertentu, 
usaha atau fasilitas. Yaitu memperoleh hasil sebaik-baiknya dengan biaya 
yang sekecil mungkin dalam kondisi yang ada 

  

2.5. Pengertian Efektivitas  

Apabila manajemen perusahaan telah menetapkan tujuan perusahaan 

secara keseluruhan, maka setiap manajer di semua tingkat manajemen harus 

mempunyai komitmen untuk menggunakan segala sumber daya yang ada 

seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa manajemen perusahaan telah melaksanakan tugas dengan baik.  

Menurut Komarudin (1994 : 269), efektivitas adalah : 

Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan atau kegagalan 
kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih 
dahulu.

 



Menurut Horngren, dkk. Yang telah dialihbahasakan oleh Susilaningtyas 

(1995 : 575), efektivitas adalah : 

Mengukur seberapa jauh suatu  tujuan atau target yang telah ditentukan 
dapat tercapai.

  

Berdasarkan definisi di atas dinyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan 

antara output yang diinginkan. Sedangkan dalam konteks perusahaan, efektivitas 

berarti seberapa jauh perusahaan mencapai tujuannya.  

2.6. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Biaya Produksi  

Laporan realisasi anggaran biaya produksi dibuat oleh bagian akuntansi 

setiap bulan, atau sesuai dengan kebutuhan manajemen. Laporan ini merupakan 

salah satu dari laporan intern, dibuat untuk membantu manajemen dalam 

mengendalikan kegiatan produksi, dan sangat membantu dalam mengevaluasi 

kinerja. Laporan ini dibutuhkan secara periodik begitu suatu anggaran mulai 

dilaksanakan untuk suatu periode tertentu.  

Menurut Welsch, Hilton dan Gordon (1988 :40), performance report atau 

laporan realisasi anggaran ini memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Performance is classified by assigned responsibilities. 
2. Controllable and non-controllable items are designed. 
3. Timely reports are issued. 
4. Emphasis is given a comparison of actual result and planed result.  

Selain karakteristik di atas, menurut Welsch, dkk (1988: 544-545)  laporan 

realisasi anggaran sebaiknya : 

1. Tailored to the organizational structure and locus of controllability 
(that is, by responsibilities centers ). 

2. Designed to implement the management-by-exception principle. 
3. Repetitive and related to short time periods. 
4. Adapted to the requirements of primary users. 
5. Simple, understandable, and reports only essential information. 
6. Accurate and design to pinpoint significant distinctions. 
7. Prepared and presented promptly. 
8. Constructive in tone.  



Penyusunan laporan realisasi anggaran biaya produksi meliputi pencatatan 

hasil produksi aktual. Di mana setelah kinerja aktual diketahui, hasilnya 

dibandingkan dengan anggaran biaya produksi yang telah ditetapkan. Setelah itu 

dilakukan perhitungan selisih biaya produksi untuk dicantumkan di dalam laporan 

realisasi anggaran produksi. 

Jadi berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penyusunan laporan 

realisasi anggaran biaya produksi merupakan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan anggaran biaya produksi. Apa yang tercantum dalam laporan ini 

kemudaian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.  

2.7. Analisis Selisih Biaya Produksi  

Laporan perbandingan realisasi biaya produksi dengan anggaran yang 

menunjukan adanya selisih, berarti terjadi terjadi penyimpangan dari rencana 

kerja yang telah disusun di dalam anggran. Penyebab penyimpangan dari rencana 

yang dilaksanakan dapat tercapai dan terkendali. 

Menurut Welsch, dkk (1988 : 570), terdapat banyak cara untuk mengetahui 

penyebabnya . Beberapa dari cara itu antara lain : 

1. Conferences with responsible centre managers and supervisors and 
other employees in particular responsibility centre involved. 

2. Analysis of work situation including the flow of work, and other 
prevailing circumstances.  

3.  Direct observation. 
4. On-the-spot investigations by line managers. 
5. Investigation by staff groups (carefully specified as to 

responsibilities). 
6. Internal audits. 
7. Special studies. 
8. Variances analysis.  

Jadi analisis selisih (variances analysis) merupakan salah satu cara untuk 

menyelidiki penyimpangan yang terjadi. Analisis selisih melibatkan analisis 

matematis dari dua kelompok data, di mana salah satu kelompok data tersebut 

dipakai sebagai dasar atau standar. Dari analisis dapat diperoleh petunjuk 



mengenai penyebab dari timbulnya selisih. Menurut Welsch, dkk (1988 : 570), 

analisis selisih ini sering digunakan untuk : 

1. Investigation of variances between actual result of the current period 
and the actual results of a prior period. The prior period is considered 
the base. 

2. Investigations of variances between actual results and standard cost. 
The Standard cost is used as the base. 

3. Investigation of variances between actual results and planned or 
budget goals reflected in the profit plans. The planned or budget gals 
used as the base.  

Analisis selisih dibedakan  menjadi dua : Analisis selisih biaya produksi langsung 

(biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung) dan biaya overhead pabrik.  

2.7.1. Analisis Selisih Biaya Produksi Langsung  

Ada tiga model analisis selisih biaya produksi langsung : 

1. Model Satu Selisih : dalam model ini, antara biaya sesungguhnya 

dengan biaya standar tidak terpecah ke dalam. Selisih Harga dan 

selisih Kuantitas, tetapi hanya satu macam selisih yang merupakan 

gabungan antara Selisih Harga dan Selisih Kuantitas. 

2. Model Dua Selisih : dalam model analisis ini, selisih antara biaya  

yang sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua selisih, 

yaitu Selisih Harga dan Selisih Kuantitas atau Efisiensi. 

3. Model Tiga Selisih : dalam model analisis ini, selisih antara biaya 

yang dianggarkan dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi tiga  

macam selisih berikut ini : Selisih Harga, Selisih Kuantitas, dan 

Selisih Harga/Kuantitas.  

2.7.2. Analisis Selisih Biaya Overhead Pabrik  

Perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan 

selisih biaya produksi langsung. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah 

menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik 

kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai.  



Ada empat model analisis selisih biaya overhead pabrik : 

1.  Model Satu Selisih   : dalam model ini. Selisih biaya overhead pabrik 

dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif 

standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik 

sesungguhnya. 

2.  Model Dua Selisih   : selisih biaya overhead pabrik yang dihitung 

dengan model satu selisih dapat dipecah menjadi dua selisih : Selisih 

Terkendalikan dan Selisih Volume. Selisih Terkendalikan adalah 

perbedaaan biaya overhead sesungguhnya dengan biaya overhead 

yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan Selisih Volume 

adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada jam 

standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada 

produk (kapasitas standar dengan tarif standar). 

3.  Model Tiga Selisih   : selisih biaya overhead pabrik yang dihitung 

dengan model satu selisih dapat dipecah menjadi tiga macam selisih : 

Selisih Pengeluaran, Selisih Kapasitas, dan Selisih Efisiensi. 

Selisih Pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik 

sesungguhnya dengan overhead yang dianggarkan pada kapasitas 

sesungguhnya. 

Selisih Kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang 

dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead 

pabrik yang dibebankan pada produk pada kapasitas sesungguhnya ( 

Kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar ). 

Selisih Efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikaitkan dengan 

selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. 

4.  Model Empat Selisih :  model empat selisih ini merupakan perluasan 

dari tiga selisih. Dalam model ini, Selisih Efisiensi dalam Model Tiga 

Selisih dipecah lebih lanjut menjadi dua selisih berikut ini : Selisih 

Efisiensi Variabel  dan Selisih Efisiensi Tetap.  

Perlu diingat bahwa tidak semua selisih yang timbul harus dianalisis, 

karena analisis membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Manajer memiliki 



tanggung jawab yang besar selain terhadap selisih ini. Karena itu, usaha mereka 

sebaiknya dikonsentrasikan terhadap selisih yang besar, yang memiliki pengaruh 

besar terhadap biaya dan laba. Hal ini sesuai dengan konsep management By 

Exemption menurut Horngren, dkk (1997 : 5), yaitu :  

Understanding the reason for any difference between actual result and 
budgeted results is an important part of management by exemption, which 
is the practice of concentrating on area not operating as expected (such as 
a costs overrun on a project ) and placing less attention on areas 
operating as expected.

   

Untuk menentukan besarnya suatu selisih yang akan dianalisis, harus 

dibuat suatu batas toleransi, sehingga apabila penyimpangan yang terjadi masih 

berada dalam batas toleransi maka penyimpangan tersebut masih bisa diterima 

dan penyelidikan tidak perlu dilakukan. Batas toleransi tersebut dinyatakan dalam 

satuan uang atau berupa persentase. Penentuan besarnya batas ini tergantung dari 

pertimbangan, perkiraan manajemen maupun berdasarkan suatu analisis tertentu 

yang dilakukan oleh manajemen, termasuk penggunaan ukuran statistik. Selain itu 

dalam menentukan batas toleransi ini juga harus dipertimbangkan antara biaya 

dan keuntungan yang diperoleh apabila analisis dilakukan (cost versus benefit ).  

Selisih yang dianalisis adalah yang menguntungkan(favorable) maupun 

yang tidak menguntungkan (unfavorable). Setelah analisis dilakukan, dan 

penyebab terjadinya penyimpangan diketahui, maka perlu dicari dan dilaksanakan 

suatu tindakan agar rencana perusahaan untuk mencapai tujuan tetap dapat 

dikendalikan.  

2.8. Kerangka Pemikiran 

Perencanaan berhubungan dengan segala kegiatan yang akan dilakukan 

perusahaan di masa yang akan datang. Pengendalian diperlukan agar kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyimpang dari rencana semula. 

Pengendalian  memungkinkan  dilaksanakannya tindakan perbaikan terhadap 

penyimpangan yang terjadi secepat mungkin sehingga diharapkan perusahaan 

tidak mengalami kerugian yang besar. 



Fungsi pengendalian dan fungsi perencanaan tidak dapat dipisahkan 

karena keduanya saling berkaitan. Suatu rencana akan dapat terlaksana dengan 

baik dengan adanya pengendalian. Alat perencanaan yang juga alat pengendalian 

yang dapat digunakan manajemen dalam kehidupan sehari-hari adalah anggaran. 

Seperti yang dikemukakan oleh Munandar (2000:1), yaitu:  

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis  yang 

meliputi seluruh kegiatan  perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 

moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa  yang akan 

datang

 

Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini lebih menekankan perhatian pada 

anggaran  biaya produksi sebagai salah satu alat perencanaan dan alat 

pengendalian jangka pendek, agar anggaran tersebut dapat dipakai membantu 

manajemen dalam membawa PT.Multi Garmen Jaya sedekat  mungkin pada 

tujuan yang telah di tetapkan, yaitu dengan menggunakan anggaran sebagai salah 

satu tolak ukur dalam pengendalian biaya produksi. 

Pengendalian  merupakan suatu fungsi manajemen yang bertujuan untuk 

mengarahkan aktivitas operasi kepada apa yang sudah direncanakan serta 

mendeteksi atau  mengoreksi ketidak sesuaian antara hasil, yang dicapai dengan 

tujuan yang direncanakan.  

Menurut Hammer (2001: 9) pengendalian adalah: 

Control is managements systematic effort to achive objectives by 

comparing performance to plan and taking appropriate action to correct 

important differences

 

Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa pengendalian  merupakan suatu 

proses tindakan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan  perusahaan 

tersebut telah dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran kebijakan, dan standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut, menurut SPAP (2001,319.9) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan kegiatan 

pengendalian sebagai berikut: 



 
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang 

diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan 

entitas

  

Pengendalian biaya produksi bertujuan untuk memperoleh sejumlah 

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

pemakaian sejumlah  bahan baku tertentu, tenaga kerja, usaha ataupun fasilitas, 

untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya  yang sekecil mungkin 

dalam kondisi yang ada. 

Pengendalian biaya produksi dapat diketahui dengan melakukan analisis 

selisih antara anggaran biaya produksi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. 

Melalui analisis ini perusahaan dapat mengetahui penyimpangan biaya yang 

terjadi, sehingga dapat dicari jalan untuk mengatasi atau mengurangi terjadinya 

selisih yang merugikan. 

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:   

Anggaran biaya produksi yang disusun dan diterapkan dengan baik 

berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif pada PT Multi Garmen 

Jaya 

  

2.9. Penerapan Biaya Produksi Dalam Mengefektivkan Suatu Produksi  

Kebutuhan penerapan anggaran biaya produksi pada setiap produksi yang 

direncanakan atau sedang dilaksanakan untuk mengendalikan biaya secara efektif 

merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan 

perusahaan dalam memperoleh laba yang diharapkan. Tujuan utama perusahaan 

dalam pengendalian biaya yang efektif bukan dengan pengurangan biaya yang 

begitu besar dengan mengabaikan kualitas suatu produk yang dihasilkan, tetapi 

untuk menuju sasaran yang akan dicapai yaitu menghasilkan produk yang 

berkualitas baik dengan biaya murah. 



 
Penerapan anggaran produksi dalam perusahaan dapat mengukur suatu 

produksi yang sedang dilaksanakan atau yang sedang direncanakan, apakah telah 

berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Pemeriksaan atas perbedaan biaya 

yang sesungguhnya dengan biaya-biaya yang telah dianggarkan akan 

menunjukkan pada bagian mana terdapat perbedaan terbesar, yang kemudian 

dengan informasi ini dapat diambil langkah-langkah perbaikan sehingga biaya 

akan terkendalikan dan produktivitas perusahaan akan meningkat.  

Anggaran biaya bisa mengefektifkan produksi karena anggaran biaya 

merupakan suatu tolak atau patokan untuk menilai aktivitas perusahaan dengan 

cara membandingkan hasil pelaksanaan sesungguhnya dengan anggaran yang 

telah ditetapkan. Sehingga dapat diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi 

untuk dianalisis dan diambil tindakan koreksi seperlunya. Dengan adanya patokan 

ini, maka manajemen dapat meningkatkan efektivitas biaya produksi yang sesuai 

dengan anggaran yang telah ditetapkan.               


