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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Mengikuti perkembangan zaman pada saat ini yang semakin mengalami 

perubahan yang cepat mengakibatkan terjadinya persaingan dalam dunia bisnis 

nasional yang semakin hari semakin kompetitif. Banyak berdirinya perusahaan baru 

menjadikan tingkat persaingan semakin ketat, selain itu pertumbuhan ekonomi 

indonesia yang tidak menentu, perubahan harga yang meningkat dan menurunnya 

permintaan barang dari konsumen mengakibatkan banyak perusahaan yang 

mengurangi produksi bahkan ada yang sampai menutup usahanya dan memilih 

tidak melanjutkan usaha karena tidak dapat membiayai kegiatan produksi 

perusahaan.  

Pada hakikatnya didirikannya perusahaan memiliki tujuan yaitu untuk 

memperoleh keuntungan sebesar – besarnya, namun untuk mencapai tujuan 

tersebut perusahaan harus mampu bersaing dan melakukan inovasi dengan 

perusahaan lain terutama perusahaan dengan jenis produksi yang sama. Perusahaan 

harus dapat dengan baik mengatur dan melaksanakan kegiatan produksi dengan 

sangat baik agar dapat terus beroperasi. Salah satu faktor yang menentukan 

perusahaan untuk dapat terus melakukan produksi yaitu biaya yang akan digunakan 

oleh perusahaan untuk dapat membuat dan melakukan produksi, biaya tersebut 

salah satunya yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya utama yang 

digunakan perusahaan untuk membuat produk yang diproduksi perusahaan di
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Dalam biaya produksi tersebut terdapat biaya untuk pembelian bahan baku, biaya 

pembayaran teanaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.  

Biaya bahan baku merupakan biaya yang digunakan untuk membuat produk 

mulai dari bahan mentah hingga bahan jadi. Biaya tenaga kerja langsung 

merupakan biaya yang digunakan perusahaan untuk membayar para tenaga kerja 

sebagai upah atas penggunaan jasa yang telah secara langsung terlibat dalam 

pembuatan produk selama kegiatan produksi. Biaya overhead pebrik merupakan 

biaya yang tidak langsung atau tidak termasuk ke dalam penggunaan biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung yang tidak dapat ditelusuri secara langsung 

pada tujuan akhir biaya biaya. Dalam kehidupan organisasi seorang pemimpin 

memiliki peran yang sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan 

untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan melakukan perencanaan dan 

pengendalian biaya sehingga perusahaan dapat menjaga keberlangsungan hidup 

perusahaan. 

Perencanaan dan pengendalian harus dilakukan secara bertahap dan 

maksimal. Tujuan dilakukannya suatu perencanaan dan pengendalian yaitu sebagai 

alternatif untuk keberlangsungan produksi perusahaan agar dapat tetap berjalan dan 

beroperasi. Perencaanaan dan pengendalian merupakan hal yang pentng bagi 

perusahaan, karena dengan melakukan perencanaan perusahaan dapat mencegah 

penyimpangan biaya yang dapat terjadi selama proses produksi sehingga 

perusahaan pun akan dengan mudah mengendalikan seluruh penggunaan biaya 

yang dikeluarkan untuk produksi selama periode tertentu. Dalam penyusunan 



3 
 

 
 

anggaran manajemen pula harus membuat strategi dan dapat menghasilkan produk 

yang optimal sesuai dengan fungsi material dalam perencanaan dan pengendalian 

biaya produksi secara efektif dan efisien, sehingga peluang bagi perusahaan untuk 

mencapai efektivitas produksi dapat terlaksana dengan baik.  

Tujuan dibuatnya suatu perencanaan anggaran yaitu untuk menghindari 

kecurangan terhadap anggaran produksi dalam perusahaan yaitu untuk mengindari 

kecurangan terhadap biaya produksi dalam perusahaan. Anggaran memiliki peran 

yang penting dari sebuah perencanaan, karena suatu perencanaan akan terlaksana 

dengan baik dan maksimal apabila perencanaan tersebut disusun secara 

komprehensif. Perencanaan produksi harus dilakukan dengan menentukan tindakan 

awal yang harus dilakukan, berapa banyak produksi yang harus dilakukan serta 

kapan produksi harus dilakukan merupakan cara penerapan anggaran sebagai suatu 

pusat perencanaan yang disususn berdasarkan data dan asumsi – asumsi.  

Ketika dalam pelaksanaan kegiatan produksi ditemukan penyalahgunaan 

dalam anggaran produksi maka manajer yang dibantu oleh seorang Controller 

bertugas untuk memberikan infornasi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, 

menganalisa dan melakukan penelitian dalam melaksanakan pengendalian produksi 

sehingga dapat mencapai tujuan perusaaan dalam mencapai efektivitas produksi. 

Tujuan dilakukannya analisis terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam 

perusahaan adalah sebagai salah satu cara perusahaan untuk dapat mencapai 

efektivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Efektivitas diukur berdasarkan perhitungan rasio output aktual terhadap 

output yang direncanakan sebelumnya, efektivitas juga ciri lain dari derajat 
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pencapaian output dari sistem produksi yang diukur berdasarkan proses. Efektivitas 

lebih mengarah kepada sistem produksi dalam pencapaian jumlah output dengan 

melakukan perbandingan jumlah output aktual terhadap output yang direncanakan. 

Apabila dalam analisis tersebut terdapat penyimpangan maka dilakukan perbaikan 

dengan tujuan agar tidak ditemukan kembali penyimpangan dimasa yang akan 

datang. Dengan dilakukannya hal tersebut maka perusahaan dapat mencapai 

efektivitas dalam seluruh kegiatan perusahaan. Agar perusahaan dapat mengetahui 

keberhasilan pencapaian efektivitas produksi harus dilakukan analisa terhadap 

faktor apa saja yang dapat membantu tercapainya efektivitas produksi dan membuat 

penilaian yang dapat dijadikan gambaran akan efektivitas produksi. 

Dalam mengangkat pembahasan mengenai peranan anggaran biaya 

produksi sebagai alat bantu pengendalian biaya guna pencapaian efektivitas 

produksi ini penulis memilih PT Barkah Jaya Mandiri sukabumi sebagai objek 

penelitian. PT Barkah Jaya Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergeak dibidang 

industri manufaktur pembuatan komponen sparepart untuk kendaraan roda dua dan 

roda empat.  

 Pada laporan anggaran PT Barkah Jaya Mandiri dilakukan secara berkala. 

Anggaran produksi yang dibuat oleh perusahaan yaitu untuk satu tahun yang 

dipecah menjadi anggaran bulanan dengan jumlah produksi yang sama setiap 

bulannya karena produksi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan atau sesuai 

dengan jumlah permintaan dari konsumen juga untuk mengetahui penyimpangan 

yang terjadi untuk selanjutnya dilakukan perbaikan yang akan diambil untuk 

mengatasi agar tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.  
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Penganggaran yang dibuat oleh perusahaan digunakan untuk perencanaan 

dan pengendalian biaya produksi juga sebagai alat laporan pertanggungjawaban 

biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk melakukan produksi. Anggaran 

yang ditetapkan pada PT BARKAH JAYA MANDIRI berupa anggaran bottom up  

dimana anggaran dibuat oleh bagian keuangan dan selanjutnya di periksa dan 

disetujui oleh direktur. Selama dalam pelaksanaan produksi terdapat hambatan 

yang sering dihadapi perusahaan seperti kerusakan mesin yang merupakan alat 

utama yang digunakan untuk produksi, tenaga kerja yang kurang dan keterlambatan 

pendistribusian bahan baku yang dilakukan PT BERDIKARI dan PT Asalta yang 

mengakibatkan proses produksi perusahaan mengalami kendala. Maka dari itu 

perusahaan memerlukan penganggaran biaya produksi untuk menjaga segala 

pengeluaran biaya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan agar tidak terjadi 

penyimpangan maupun pembengkakan pada proses produksi. (Observasi pertama 

dengan ibu irma staf keuangan PT Barkah Jaya Mandiri Jumat 4 Mei 2019). 

Berikut merupakan laporan anggaran dan realisasi biaya produksi PT 

Barkah Jaya Mandiri tahun 2018. 
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Tabel 1.1 

Anggaran dan Realisasi Biaya Produksi 

PT Barkah Jaya Mandiri 

Tahun 2018 

Keterangan Anggaran Realisasi Variance 

Biaya Bahan Baku  Rp25.236.000.000 Rp24.288.217.192 3,7% 

Biaya Tenaga Kerja 

Langsung  
Rp8.212.845.000 Rp7.278.217.664 11,3% 

Biaya Overhead 

Pabrik  
Rp4.171.635.000 Rp3.854.574.567 7,6% 

Total Rp37.620.480.000 Rp35.421.009.423 5,8% 

Sumber: Data yang diolah berdasarkan Laporan PT Barkah Jaya Mandiri 

Dalam laporan anggaran dan realisasi biaya produksi ini perusahaan 

mengelompokkan biaya berdasarkan golongan biaya yang dibutuhkan dalam 

produksi yaitu biaya bahan baku yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk 

memproduksi barang yang dihasilkan perusahaan, biaya tenaga kerja langsung yang 

digunakan perusahaan selama periode produksi tahun 2018 dan biaya overhead 

pabrik yang meliputi biaya pemeliharaan dan biaya – biaya tambahan lain dalam 

proses produksi. 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa perusahaan mengalami 

penyimpangan dalam anggaran dan realisasi yang digunakan perusahaan, akan 

tetapi penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang menguntungkan 

karena realisasi biaya yang digunakan oleh perusahaan lebih rendah yaitu 

Rp35.421.009.423 dari anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebesar 
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Rp37.620.480.000 dengan selisih biaya yang digunakan yaitu Rp2.199.470.577 dan 

memperoleh selisih variance sebesar 5,8%.  

PT Barkah Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang industri manufaktur yang memproduksi komponen sparepart untuk 

kendaraan roda dua dan roda empat, bahan baku yang digunakan perusahaan untuk 

membuat produk dipasok langsung oleh customer yang bekerja sama dengan 

perusahaan sehingga dalam membuat anggaran biaya untuk bahan baku jumlah 

pemakaian selama satu periode memiliki jumlah yang sama karena perusahaan 

melakukan produksi berdasarkan permintaan barang yang diminta oleh costumer 

sehingga dalam satu tahun perusahaan tidak mengalami perubahan biaya karena 

selama tahun 2018 pun harga dari biaya produksi tersebut tidak mengalami 

kenaikan. Permasalahan yang sering ditemui di perusahaan yaitu ketika pengiriman 

bahan baku yang dilakukan oleh customer mengalami keterlambatan dan kerusakan 

pada mesin yang tidak dapat dihindari sehingga ketika seluruh komponen untuk 

produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja yang telah siap untuk melakukan 

produksi menjadi terhambat karena kerusakan mesin sehingga kegiatan produksi 

perusahaan menjadi terganggu dan kurang efektif. (Observasi Awal dengan Bapak 

Abuh Bustami Manajer Pabrik PT Barkah Jaya Mandiri Kamis 3 Mei 2019). 
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Tabel 1.2  

Penelitian Terdahulu  

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Vergiana 

Nurtias 

Herry 

Putri  

Efektivitas 

Anggaran 

Biaya 

Produksi 

Terhadap 

Pengendalian 

Biaya 

Produksi 

pada PDAM 

Tirta 

Moderal 

Kota 

Semarang 

tahun 2009 – 

2011.  

Tingkat 

efektivitas 

PDAM Tirta 

Moderal Kota 

Semarang pada 

tahun 2009 – 

2011 setiap 

tahunnya 

mengalami 

kenaikan dan 

penurunan 

dikarenakan  

biaya tak 

terduga yang 

digunakan tidak 

dapat di 

prediksi.  

- Variabel 

yang 

digunakan 

yaitu 

efektivitas, 

anggaran 

biaya 

produksi dan 

pengendalian 

biaya 

produksi 

1. Tempat 

penelitian  

2. Obyek 

penelitian  

3. Letak 

variabel 

yang 

digunakan 

4. Metode 

analisis data 

yang 

digunakan  

 

2 Adelia 

Sutikno 

(2011)  

Peranan 

Anggaran 

Biaya 

Produksi 

Sebagai Alat 

Bantu 

Manajemen 

dalam 

Penyusunan 

anggaran 

produksi 

terhadap 

efektivitas 

produksi yang 

dilakukan oleh 

PT Timbul Jaya 

- Variabel 

anggaran 

produksi dan 

efektivitas 

produksi 

 

1. Tempat 

penelitian  

2. Variabel 

yang 

digunakan  

3. Metode 

analisis data  
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Menunjang 

Efektivitas 

Produksi 

pada PT 

Timbul Jaya 

Pekalongan 

pada tahun 

2008 – 2009  

Pekalongan 

telah efektif 

karena 

perusahaan 

telah melakukan 

penganggaran 

sebelum 

melakukan 

produksi dan 

membandingkan 

anggaran yang 

telah ditetapkan 

dengan 

realisasinya 

yang dilakukan 

setiap tahun 

secara triwulan.  

3 Cecep 

Hamzah 

Pansuri 

(2017)  

Peranan 

Penyusunan 

Anggaran 

Biaya 

Produksi 

dalam 

Menunjang 

Efektivitas 

Pengendalian 

Biaya 

Produksi 

pada PT Elco 

Indonesia 

Sejahtera 

Penyusunan 

anggaran 

produksi yang 

dilakukan oleh 

PT Elco 

Indonesia 

Sejahtera Garut 

telah berjalan 

dengan baik dan 

tingkat 

efektivitas 

pengendalian 

biaya produksi 

pada PT Elco 

- Variabel 

yang 

digunakan 

anggaran 

biaya 

produksi dan 

efektivitas  

1. Tempat 

penelitian  

2. Variabel 

yang 

digunakan 

pengendalian 

Biaya 

produksi 

menjadi 

variabel Y  

3. Metode 

analisis data  
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Garut pada 

tahun 2012 – 

2016  

Garut sudah 

tercapai karena 

selisih anggaran 

dan realisasi 

anggaran tiak 

melebihi batas 

toleransi sebesar 

10%. 

 

Dari uraian penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwa untuk mencapai 

efektifitas produsi perusahaan melakukan perhitungan selisih anggaran antara 

anggaran biaya dengan selisih biaya yang dikeluarkan, dalam penelitian tersebut 

pencapaian efektifitas produsi dalam perusahaan telah berjalan secara optimal dan 

perusahaan memperoleh laba yang maksimal. 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi diatas 

mengenai kenaikan biaya produksi yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat 

membiayai kegiatan produksinya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peranan Anggaran Biaya Produksi sebagai Alat Bantu 

Pengendalian Biaya Guna Pencapaian Efektifitas Produksi”. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi 

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan baku yang digunakan untuk produksi langsung disuplies dari 

customer yang terkadang ada keterlambatan pengiriman menjadikan proses 

produksi menjadi terhambat. 

2. Proses produksi menjadi terganggu karena kerusakan mesin yang 

menjadikan proses produksi menjadi terganggu. 

3. Kurangnya tenaga kerja langsung yang menjadikan proses produksi kurang 

maksimal.  

4. Penggunaan bahan baku dengan jumlah sama dalam satu tahun karena 

produksi yang dilakukan sesuai dengan permintaan order dari customer. 

1.2.2. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran perencanaan terhadap anggaaran biaya produksi pada 

PT Barkah Jaya Mandiri? 

2. Bagaimana pengendalian biaya yang dilakukan perusahaan? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas produksi perusahaan? 

4. Bagaimana tingkat efektivitas yang dicapai perusahaan? 
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1.3. Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini yaitu anggaran dan realisasi biaya produksi yang 

meliputi anggaran dan realisasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik yang digunakan perusahaan selama periode 2018. 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.4.1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujua dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengtahui bagaimana peran perencanaan terhadap biaya 

produksi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian biaya yang dilakukan 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi 

efektivitas produksi perusahaan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas yang dicapai oleh 

perusahaan. 

1.4.2. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan, 

pengalaman dan wawasan, serta menambah pemahaman penulis 

mengenai perumusan anggaran biaya produksi. Serta diharapkan 

peulis dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapat 

mengenai akuntansi biaya dalam masa perkuliahan. 
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b. Bagi Pembaca 

Pembaca diharapkan dapat menambah wawasan megenai 

perumusan anggaran biaya produksi dan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian secara mendalam 

terutama pada kajian permasalahan serupa. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan produksi dan melakukan 

pengendalian biaya produksi agar efektifitas biaya produksi dapat 

tercapai. 

b. Bagi Perguruan Tinggi 

Dapat menambah referensi kepustakaan universitas mengeai 

perumusan anggaran biaya produksi untuk mengukur efektifitas 

produksi, juga menambah bahan bacaan bagi pihak – pihak yang 

ingin melakukan penelitian dengan permasalahan serupa. 

 


