
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan dunia perekonomian saat ini menyebabkan semakin 

banyaknya perusahaan yang saling bersaing dalam usaha untuk menghasilkan 

mutu produk yang baik serta memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen. 

Setiap perusahaan, terutama perusahaan yang berorientasi pada laba, akan 

berusaha untuk mempertahankan keberadaannya dan terus berkembang agar 

mampu bertahan untuk jangka waktu yang panjang dengan melakukan usaha-

usaha yang sesuai dengan keadaan perusahaan. 

Dalam menghadapi tantangan yang muncul, salah satu usaha yang dapat 

dilakukan perusahaan adalah dengan menciptakan suatu sistem pengendalian 

biaya sehingga perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Keadaan 

tersebut dapat terwujud jika fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, 

staffing, directing, dan controlling dapat terlaksana. 

Fungsi pengendalian biaya yang terpenting dalam mengupayakan 

terciptanya kinerja perusahaan yang baik adalah fungsi perencanaan (planning) 

dan fungsi pengendalian (controlling). Fungsi perencanaan berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Kedua fungsi ini saling berkaitan dan saling menunjang, karena 

pengendalian yang efektif dapat dilaksanakan jika terdapat perencanaan yang 

baik. Fungsi perencanaan dan pengendalian dalam proses pengendalian biaya 

terlihat dalam anggaran. Dilihat dari sudut pandang manajemen, anggaran 

merupakan alat perencanaan dan pengendalian anggaran merupakan alat 

perencanaan dan juga alat pengendalian anggaran. Anggaran merupakan rencana 

manajemen yang dinyatakan dalam satuan uang untuk periode tertentu, biasanya 

satu tahun. Ini yang menyebabkan harus adanya pengendalian dalam hal anggaran 

yang fleksibel dan pembiayaan yang efisien dan efektif dengan menggunakan 

pendekatan khusus yang bertujuan agar pengunaan biaya lebih optimal.  



Dari hal di atas inti dari pendahuluan yang sudah dijelaskan ialah  

bagaimana  membuat anggaran yang fleksibel dan mengidentifikasi biaya aktual 

untuk anggaran dan perkiraan. Pemahaman mengenai Anggaran merupakan suatu 

pusat pertanggungjawaban menjadi penting karena dapat digunakan untuk 

pengendalian kegiatan yaitu dengan cara membandingkan anggaran yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu dengan pelaksanaannya kemudian apabila terdapat 

penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dianalisis agar diketahui 

penyebabnya dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan diwaktu masa yang akan 

datang. 

Pembahasan mengenai anggaran, saat ini sudah diterapkan beberapa 

pendekatan dalam menyusun anggaran pada suatu perusahaan. Diantaranya yang 

digunakan pada perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan yang 

menggunakan pendekatan nol dasar anggaran atau yang sering disebut zero based 

budget. Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. 

Realita yang terjadi saat ini para investor harus berfikir secara kritis tentang 

strategi pemanfaatan sumber daya yang ada mengenai, estimasi anggara, 

perencanaan biaya yang efisien dan  tahap-tahap operasional produksi yang 

efektif, dengan metode yang tepat, fleksibel dengan tujuan agar perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat meningkatkan laba perusahaan, 

sehingga membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, akurat, dan dapat 

diandalkan. Pada saat ini beberapa perusahaan khususnya perusahaan 

pertambangan sering kali menggunakan estimasi anggaran yang tidak sesuai 

dengan pelaksanaannya dengan biaya yang dikeluarkan, dampak yang terjadi pada 

perusahaan, kurang adanya perhitungan yang tepat mengeanai perencanaan dan 

pelaksanaannya, keputusan yang diambilpun untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan sering kali tidak tepat. Oleh sebab itu harus adanya strategi 

pengendalian biaya dan anggaran yang baik agar pengendalian dan pengawasan 

terhadap perusahaan di sektor pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan 

secara optimal dan strategi pengendalian biaya yang baik agar kinerja terhadap 

perusahaan pertambangan dapat dilakukan secara optimal. 



Penulis bermaksud untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan 

yang terjadi dalam perusahaan pertambangan, dalam pembiayaan dan anggaran. 

Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi, serta memberi 

kemudahan bagi pengguna laporan, dan memberi efisiensi waktu dan keakurasian 

pelaporan. 

Biaya produksi dapat disusun melalui anggaran biaya produksi. Anggaran 

biaya produksi yang telah disetujui dan ditetapkan, akan digunakan sebagai 

pedoman. Jika dalam pelaksanaan, terjadi penyimpangan yang materil, maka 

penyimpangan untuk mengetahui penyebab timbulnya selisih dan untruk 

menentukan tindak lanjut yang tepat sehingga hal serupa tidak terjadi di masa 

yang akan datang.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih topik: 

“PENGARUH ZERO BASED BUDGET TERHADAP EFISIENSI 

BIAYA PRODUKSI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Di dalam setiap perusahaan, manajemen dituntut untuk dapat 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seefisien mungkin. Oleh 

karena itu dalam perusahaan pertambangan, manajemen haruslah memperhatikan 

kegiatan produksinya, terutama biaya produksi, salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap biaya produksi yang 

dikeluarkan untuk mencapai jumlah produksi yang optimal 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 yang dicapai perusahaan, maka manajemen dapat mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang telah 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 penelitian ini, penulis 

mencoba untuk menganalisis anggaran yang dibuat perusahaan, khususnya 

pengaruh zero based budget.  



Adapun masalah yang diidentifikasi pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pendekatan zero based budget yang dilakukan oleh PT. “X” 

2. Bagaimana kinerja terhadap pengaruh efisiensi biaya prouksi pada                       

PT. “X”. 

3. Berapa besar pengaruh zero based budget terhadap efisiensi biaya produksi 

pada PT. “X”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai pengaruh zero based budget terhadap pengaruh efisiensi biaya yang 

dilaksanakan oleh PT. “X”. 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui lebih 

jauh mengenai: 

1. Pelaksanaan zero based budget dalam memberi pengaruh terhadap efisiensi 

biaya produksi pada PT. “X” 

2. Efisiensi biaya atas pelaksanaan zero based budget dalam PT. “X“ 

3. Kinerja perusahaan, setelah dilakukannya pelaksanaan zero based budget 

dalam memberi pengaruh terhadap efisiensi biaya produksi pada                                

PT. “X” 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai zero based budget sebagai alat bantu 

manajemen dalam efisiensi biaya produksi ini, diharapkan berguna bagi: 

1. Penulis, penelitian ini bermanfaat karena dapat pengetahuan mengenai 

penggunaan dan manfaat dari anggaran dalam perusahaan, sehingga dapat 

mengetahui bagaimana penerapan teori yang selama ini diperoleh dan 

dipelajari dalam dunia nyata.  

 

 



2. Perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan 

informasi bagi manajer tentang pentingnya peranan anggaran dan perhitungan 

selisih biaya produksi, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.  

3. Pihak Lain, penelitian ini diharapkan juga berguna bagi rekan-rekan 

mahasiswa yang lain dalam menambah referensi dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan pendekatan zero based budget. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian adalah untuk memperoleh 

laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. 

Dengan demikian keberhasilan suatu perusahaan antara lain dapat dilihat dari 

kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan maksimal baik untuk periode 

jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa adanya perencanaan dan 

pengendalian, maka operasional perusahaan tidak akan dapat berjalan secara 

optimal. Pengendalian yang dilakukan berguna untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan dari kesalahan yang terjadi, sehingga menghambat terciptanya 

efektivitas pengendalian perusahaan.  

Untuk mengoptimalkan laba, maka salah satu cara yang harus dilakukan 

PT. “X” adalah mengefisiensikan biaya produksi. Biaya produksi memegang 

peranan yang dominan karena merupakan element utama pembentuk harga pokok 

produk yang dihasilkan, berhubung sangat pentingnya biaya produksi ini, maka 

diperlukan perencanaan dan pengendalian biaya yang memadai untuk 

mengefektifkan dan mengefisiensikan biaya produksi. Perencanaan dan 

pengendalian biaya 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 

setelah direncanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengendalian biaya yang efektif baru akan tercapai apabila terdapat perencanaan 

yang baik. Demikian pula perencanaan yang baik tanpa pengendalian adalah 

kurang bermanfaat, karena tidak dapat diketahui apabila rencana tersebut telah 

dijalankan dengan semestinya.  



Salah satu bentuk perencanaan yang sering digunakan adalah anggaran. 

Menurut M. Munandar (2000:1):  

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 

(moneter) dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang 

akan datang. 

 

Adapun pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001: 488): 

Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

 

Seperti pendapat yang telah disebutkan di atas, penulis mengambil 

kesimpulan anggaran selain sebagai alat perencanaan, juga merupakan alat 

pengendalian yang dapat membantu manajemen dalam memberikan informasi 

apakah yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang direncanakan yang 

dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

Apabila terjadi penyimpangan yang materil dari pelaksanaan anggaran, maka 

perlu dianalisis untuk menentukan tindakan koreksi yang dilakukan. Untuk 

perencanaan dan pengendalian biaya produksi dapat digunakan pendekatan zero 

based budget dari anggaran produksi dapat dilihat banyaknya unit produksi yang 

harus dihasilkan serta banyaknya aktivitas yang harus dilaksanakan dalam rangka 

memenuhi penjualan dan tingkat persediaan akhir yang diinginkan. 

Adapun pengertian zero based budget menurut Welsch (2000:38) : 

Suatu konsep dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan 

manfaat yang diterima  dari semua aktivitas dalam anggaran zero 

based budget, dibuat dengan asumsi bahwa anggaran untuk periode 

yang akan datang adalah nol. 
 

Dari teori di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa zero based budget 

adalah suatu konsep yang dihubungkan antara perhitungan biaya berdasarkan 

aktivitas dan manfaat yang akan diterima, dengan asumsi bahwa anggaran yang 

disediakan untuk periode yang akan datang adalah nol. Anggaran produksi dan 

zero based budget yang telah disetujui dan ditetapkan akan digunakan sebagai 



pedoman pelaksanaan. Jika dalam pelaksanaan tujuan penyimpangan yang materil 

maka penyimpangan tersebut dianalisis untuk mengetahui penyebab timbulnya 

selisih dan untuk menentukan tindak lanjut yang tepat sehingga hal serupa tidak 

terjadi di masa yang akan datang. Zero based budget memerlukan anggaran 

permintaan dibenarkan dalam menyelesaikan rincian oleh setiap divisi, mulai dari 

manajer nol dasar. Nol dasar adalah suatu proses, apakah terhadap total anggaran 

mengalami peningkatan atau penurunan. 

Dari uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai topik 

pembahasan sebagai berikut. Pendekatan zero based budget yang disusun dengan 

baik, dapat membantu manajemen dalam mengefisiensikan biaya produksi. 

Pengertian dari efisiensi adalah suatu sistem yang dilaksanakan dalam 

pelaksanaan produksi dengan cara meminimalkan biaya produksi untuk menekan 

harga pokok produksi.  

 Pengertian penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 

849, 284) menjelaskan pengertian tentang efisiensi sebagai berikut: 

Efisiensi ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu 

(dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya) kedayagunaan, 

ketepatgunaan. 

 

Adapun pengertian dari biaya menurut Welsch (2000: 298): 

Biaya adalah pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai harta dan 

kemudian menjadi pengeluaran saat barang dan jasa yang berkaitan 

digunakan atau barang yang dibuat dijual.  

 
Dari pemahaman di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam 

melaksanakan aktivitas produksi harus dapat meminimal biaya yang dikeluarkan 

dari aktivitas produksi yang dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk menekan harga 

pokok produksi, sehingga dapat memberikan kinerja pada PT. “X” menjadi lebih 

baik. Penulis juga bermaksud untuk menjelaskan serta menganalisis permasalahan 

yang terjadi dalam perusahaan pertambangan, dalam pembiayaan dan anggaran 

dalam sektor produksi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko yang 



terjadi, serta memberi kemudahan bagi pengguna laporan, dan memberi efisiensi 

waktu dan keakurasian pelaporan yang lebih baik. 

Penelitian ini merujuk pada peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hermanto yang meneliti mengenai Pemanfaatan Biaya Produksi Sebagai Alat 

Bantu Manajemen dalam Menunjang Efisiensi Biaya Produksi, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efisiensi biaya produksi dapat dikendalikan atas 

pemanfaatan biaya produksi. Perbedaan penelitian adalah dalam pemilihan 

variabel independen. Selain itu perbedaan yang kedua terletak pada objek, peneliti 

sebelumnya melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur, sedangkan 

penulis melakukan penelitian di perusahaan pertambangan. 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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1.6. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. “X”, yang bergerak 

dibidang pengolahan tambang, seperti Emas, Nikel, Tembaga dan sebagainya. 

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan 

keadaan perusahaan berdasarkan penemuan data otentik dan data historis yang 

diperoleh dari perusahaan, yang kemudian dianalisis dengan teori yang dapat 

menghasilkan kesimpulan dan saran. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data primer dari objek penelitian 

yang dilakukan peninjauan langsung ke lapangan melalui wawancara dan 

observasi ke PT. “X” 

2. Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder dari buku literatur 

sebagai dasar teori yang digunakan untuk membahas masalah yang 

berhubungan dengan topik yang dipilih. 

 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian, adalah PT. “X”, yang berlokasi 

di Lombok, untuk mendapatkan data dan gambaran dari perusahaan, terutama 

yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, maka penelitian ini dilakukan 

sejak bulan November 2008 sampai dengan selesai. 

 

    

     

      

  

 

 

 

 

 


