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ABSTRAK  
 

Nilma. 2015211965. Analisis Pelaksanaan Rencana Anggaran Yang 
Efektif dan Efisien Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi Pada CV. 
Citra Perkasa Mandiri. Dibimbing oleh Abdul Rauf. 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaaan 

anggaran pada CV. Citra Perkasa Mandiri berjalan dengan baik, dan untuk 
mengetahui apakah pengendalian biaya produksi pada CV. Citra Perkasa Mandiri 
diterapkan secara efektif dan efisien. Metode penelitian ini yaitu kualitatif. Data 
penelitian ini diperoleh dari data target dan realisasi anggaran pada CV. Citra 
Perkasa Mandiri mulai dari tahun 2015-2017.  

 Pada hasil analisis target dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan 
oleh CV. Citra Mandiri maka diperoleh hasil bahwa anggaran CV. Citra Perkasa 
berjalan dengan baik. Selain itu, pengendalian biaya produksi pada CV. Citra 
Perkasa Mandiri telah diterapkan secara efektif dan efisien. Selama tiga tahun 
terakhir, tidak terjadi penyimpangan dan tetap mendapatkan keuntungan. Kecuali 
pada anggaran biaya tenaga kerja langsung yang sempat mengalami 
penyimpangan pada tahun 2017. 

 
 

Kata Kunci: perencanaan anggaran dan pengendalian biaya produksi.            
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ABSTRACT 
  

Nilma. 2015211965. AnalysisEffective and Efficient Budget Plan 
Implementation as a Tool to Control Production Costs at CV. Citra Perkasa 
Mandiri. Guided by Abdul Rauf. 

 
This study aims to find out  whether budget planning on CV. Citra Perkasa 

Mandiri is well or not, and to find out whether production costs control on CV. 
Citra Perkasa Mandiri is implemented effectively and efficiently or not. This 
research method is qualitative. The data of this study were obtained from target 
data and budget realization on CV. Citra Perkasa Mandiri starting from 2015-
2017. 

The results of this study, budget planning on CV. Citra Perkasa was well. 
In addition, controlling production costs on the CV. Citra Perkasa Mandiri has 
been implemented effectively and efficiently. During the last three years, there 
have been no irregularities and still benefited. Except for the direct labor cost 
budget that had experienced irregularities in 2017. 
 
 
Keywords: budget planning and controlling production costs           
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MOTTO  
“One child, one teacher, 

one pen and one book can 

change the world.” 
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1  BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Di era sekarang ini banyak sekali perusahaan yang berkembang, perusahaan seringkali mencari peluang bisnis yang tepat untuk bisa dijalankan Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan pada umumnya dilatarbelakangi keinginan untuk memperoleh laba secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan  tertentu. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa seseorang pimpinan perusahaan  yang bijaksana selalu  mengusahakan  supaya  jumlah  laba  yang  dihasilkan  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun, sebab jumlah laba yang dihasilkan merupakan ukuran atau barometer dari keberhasilan seorang pemimpin perusahaan. Setiap perusahaan berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuan yang telah mereka rencanakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efektifitas maupun efesiensi kerja perusahaan. Untuk memperoleh laba yang optimal, salah satu variabel yang penting adalah biaya.Untuk itu perusahaan harus dapat mengelola usahanya dengan baik, karena pada masa sekarang ini persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya semakin ketat. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, langkah awal yang harus diambil oleh perusahaan adalah 



2  melakukan penyusunan anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana tertulis dari pihak manajemen tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu waktu tertentu. Sebagaimana Mulyadi (1993;488) mengatakan bahwa anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi, anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran, yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan dari operasi yangdirencanakan. Dalam menyusun anggaran harus dilakukan dengan cermat dan teliti, karena selain berfungsi sebagai alat perencanaan anggaran juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam hal ini anggaran dapat dipergunakan sebagai alat pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan perusahaan. Biaya produksi merupakan faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga jual dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pengendalian biaya produksi yang efektif sehingga kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan efisien (Edison dan Sapta, 2010). Suatu pengendalian biaya produksi yang efektif dapat terlaksana dengan adanya perencanaan biaya produksi yang baik. Salah satu bentuk perencanaan tersebut adalah dengan menyusun anggaran biaya produksi. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan anggaran biaya produksi yang telah dihitung dimuka dengan biaya produksi yang sesungguhnya (biaya realisasi). Jika biaya realisasinya lebih besar daripada yang telah dianggarkan sebelumnya maka 



3  dianggap tidak menguntungkan, sebaliknya jika biaya realisasinya lebih rendah dari anggaran dianggap menguntungkan (Hongren, Datar, dan Rajan, 2012). Tujuan dari dilakukannya pengendalian pada biaya produksi adalah untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dan membantu manajemen dalam melakukan pengawasan. Penyimpangan atas biaya produksi dapat mejadi kerugian bagi perusahaan dan terlihat bahwa biaya produksi tersebut tidak efisien. Ketidak efisienan biaya produksi dapat disebabkan oleh faktor eksternal atau internal seperti pengendalian atas biaya produksi yang kurang atau tidak efektif, meningkatnya kurs mata uang asing, menurunnya jumlah produksi, dan sebagainya. Laba  yang  semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  merupakan  pertanda kemajuan  perusahaan  dan  juga  sekaligus  peningkatan  Prestasi  pimpinan,  dan sebaliknya,  laba  yang  semakin  menurun  merupakan  kemunduran  perusahaan  dan sekaligus  menurunnya  prestasi  pimpinan,  walaupun  tidak  selamanya  penurunan jumlah laba merupakan tanggung jawab perusahaan semata, sebab penurunan jumlah laba  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  dapat  juga  disebabkan  oleh  faktor-faktor lain dari luar perusahaan. Upaya  manajemen  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  dapat dilihat  melalui bagaimana  Anggaran  Biaya  dan  Efisiensi  Biaya  Operasionalnya.  Anggaran  adalah suatu  rencana  yang  disusun  secara  sistematis,  yang  meliputi  seluruh  kegiatan perusahaan  yang  dinyatakan  dalam  satuan  keuangan  (unit  moneter),  dan  berlakuuntuk  jangka  waktu  tertentu  yang  akan  datang  sedangkan,  efisien  biaya operasional adalah rasio keluaran terhadap masukan 



4  biaya yang telah ditentukan atau menggunakan  biaya  yang  lebih  kecil  untuk  menghasilkan  keluaran  dalam  jumlah yang  sama  atau  jumlah  yang  lebih  besardari  yang  telah  direncanakan,  dan  yangditerapkan sehubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan, penggunaan sumber daya dan  pembentukan  sistem  komunikasi,  yang  memungkinkan  pelaporan  dan pengendalian hasil yang aktual. Untuk  menjalankan  suatu  usaha diperlukan  sumber  daya  atau  sumber  ekonomis yang  harus  dikorbankan  sebagai  nilai  pengganti untuk  memperoleh  keuntungan.  Sumber  daya atau sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan  akan  terjadi  untuk  tujuan  tertentu dimana sumber  daya dan sumber ekonomis yang dipergunakan seringkali disebut dengan biaya. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan sebagian besar akan membentuk harga pokok produk. Untuk dapat mengendalikan biaya produksi perusahaan dapat menetapkan terlebih dahulu harga pokok standar. Dengan adanya harga pokok standar, maka setiap akhir periode dapat dilakukan perbandingan antara biaya produksi standar dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat apakah terjadi selisih antara keduanya dan jika terjadi perbedaan akan dapat dilakukan suatu analisis selisih biaya produksi untuk mengetahui penyebab selisih tersebut. Perusahaan ini bergerak dibidang pertanian, yang memproduksi pupuk organik cair yang terbuat dari bahan-bahan alami sehingga tidak mencemari lingkungan dan aman diberikan untuk flora dan fauna. Salah satu produknya yaitu Biofid. 



5  Biofid adalah pupuk organik cair lengkap (POCL) multiguna plus, serta ramah lingkungan, tidak membahayakan kesehatan manusia, dan diramu khusus sebagai foliar feeding, terutama pada bagian bawah permukaan daun, ranting dan batang, sampai basah merata. Biofid adalah merupakan pupuk organik yang dibuat dari pupuk kandang dan kompos serta berbagai macam estrak tumbuhan tertentu yang proses pembuatannya melalui cero emision consept atau proses perlakuan alamiah sehingga Biofid merupakan nutrisi atau sari makanan yang dapat langsung diserap oleh pertumbuhan atau hewan melalui mulut, atau pada permukaaan batang dan daun tanaman. Biofid merupakan formulasi khusus untuk penyempurnaan pemakaian pupuk organik cair yang sudah beredar di masyarakat. Biofid telah belajar menganalisa kebutuhan tanaman dan hewan, sehingga dapat memperbaiki kekurangan unsur-unsur yang dikandung atau terdapat pada pupuk organik cair padat. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Rencana Anggaran yang Efektif dan Efisien Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada CV Citra Perkasa Mandiri”. 
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menajdi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah perencanaan anggaran pada CV. Citra Perkasa Mandiri berjalan dengan baik? 



6  2. Apakah pengendalian biaya produksi pada CV. Citra Perkasa Mandiri di terapkan secara efektif dan efisien? 
1.3 Tujuan penelitian Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui pengendalian anggaran bisa berjalan dengan baik pada CV. Citra Perkasa Mandiri. 2. Untuk mengetahui anggaran biaya produksi pada CV. Citra Perkasa Mandiri diterapkan secara efektifitas dan efisien. 
1.4  Manfaat penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini  adalah: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan menambah referensi kepustakaan mengenai efektivitas pengendalian biaya produksi. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pasukan penting atau bahan pertimbangan bagi pemimpin perusahaan dalam menyusun anggaran produksi serta menentukan keputusan dalam melakukan pengembangan dan perbaikan organisasi dan efektivitas kerja. 



7  BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Anggaran Perusahaan sebagai lembaga ekonomi akan berupaya mendapat keuntungan atau laba disamping beberapa tujuan lain, oleh karena itu untuk pencapaian maksud tersebut manajemen menetapkan tujuan dan sasaran kemudian membuat rencana kegiatan pengendalian, dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan anggaran. 
2.1.1 Pengertian Anggaran Pada dasarnya anggran merupakan rencana kinerja organisasi dimasa mendatang. Proses penyiapan Anggaran disebut penganggaran. Rencana kerja perusahaan tersebut ditulis dalam bentuk deretan angka yang merupakan target pencapaian perusahaan. Penulisan dalam bentuk angka adalah untuk memudahkan anggota organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan didalam suatu periode tertentu. Rencana kerja tersebut merupakan suatu sasaran resmi perusahaan yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Tanpa ada upaya serius untuk mencapainya, maka anggran yang disusun oleh perusahaan tidak 



8  terlalu banyak manfaatnya. Langkah-langkah positif yang harus diambil oleh organisasi untuk merealisasikan apa yang direncanakan didalam anggaran.  Anggaran merupakan alat bantu yang sangat penting bagi perusahaan. Karena anggaran  merupakan  pedoman  pelaksanaan  kerja  dan  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengevaluasi  kinerja  yang  telah  dicapai  perusahaan.  Karena  anggaran  merupakan pedoman  pelaksanaan  kerja  dan  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengevaluasi  kinerja yang  telah  dicapai  perusahaan.  Anggaran  juga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengembangkan  ke  arah  yang  lebih  baik,  dengan  kata  lain  anggaran  dapat meningkatkan  efisiensi  perusahaan  dalam  mencapai  tujuannya.  Oleh  karena  itu, penyusunan  anggaran  yang  baik  akan  memberikan  mamfaat  yang  positif  bagi perusahaan. Setiap  rencana  dimaksudkan  untuk  nantinya  dapat  direalisasikan  dengan  sebaikbaiknya.  Suatu  rencana  dikatakan  baik  apabila  realisasinya  sesuai  dengan rencananya.  Oleh  karena  itu,  setiap  anggaran  perlu  diperbandingkan antara rencananya  dan  realisasinya.  Pengertian  sesuai  itu  tidak  berarti  harus  sama  persis dengan angkanya tetapi dengan menggunakan toleransi. Anggran juga harus disususn dengan menggunakan suatu urutan tertentu, bukan acak-acakan. Penyusunan anggran dengan urutan yang baik adalah untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perushaan dan untuk melihat hubungan antara satu bagian kerja dengan bagian lainnya. 



9  Pengertian anggaran di definisikan para ahli ekonomi berbeda antara satu dengan lainya, tetapi pada intinya mempunyai pengertian yang sama. Berikut di kemukan beberapa definisi anggaran, antara lain: 1. Anggaran adalah suatu rencana yang di susun secara formal di dalam perusahaan tersebut yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan tanpa adanya pengecualian dalam satuan moneter dan satuan ukur. (Asyari, 1998:8). 2. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif di ukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran lainnya yang mencakup jangka waktu satu tahun. (Mulyadi, 1993:448). 3. Anggran adalah suatau rencana yang di susun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu. (Munandar. 1996:1). 4. Anggran perusahaan merupakan perencanaan secara formal dari seluruh kegiatan perusahaan di dalam jangka waktu yang dinyatakan di dalam unit kualitatif. (Agus, 1996:90). 5. Anggran adalah lapora-laporan formal sumber daya keuangan yang di sisihkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu selama periode waktu yang ditetapkan. (T. Hani Hamdoko, 1995:377). 
2.1.2 Manfaat Anggaran Peranan anggaran sebagai alat bantu manajemen perusahaan untuk menyusun perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan perusahaan ternyata tidak perlu untuk di ragukan lagi (Agus Ahyari, 1996:5). Adapun manfaat anggran dalam perusahaan antara lain: 



10  1. Terdapatnya perencanaan terpadu Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Hal ini di mungkinkan karena dengan menggunakan anggaran berarti seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan akan disentuh oleh anggaran perusahaan. 2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan Dengan adanya anggran perusahaan, maka pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut dapat di laksanakan dengan lebih pasti, karena dapat mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada, sehingga dapat dipercaya bagi pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan yang bersangkutan. 3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan Pelaksanaan kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman akan berarti melakukan kegiatan dalam perusahaan tersebut di bawah koordinasi yang baik. Hal ini disebabkan karena di dalam penyusunan anggaran mudah dipertimbangkan kaitan suatu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada anggran tersebut sudah terkandung arti koordinasi yang sebenarnya. 4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik Dalam hal ini anggaran dapat digunakan sebagai alatpengawasan kegiatan yang sedang di laksanakan dalam perusahaan, sehingga perusahan akan dapat membandingkan pelaksanan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersubut. 5. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan 



11  Digunakan untuk menilai seberapa jauh penyimpangan pelaksanaan kerja dari rencana yang telah disesuaikan serta penyebab apa saja yang menimbulkan penyimpangan kerja tersebut dapat di diskusikan atau dievaluasi di dalam perusahaan serta di carikan jalan keluarnya. 
2.1.3 Kegunaan Anggaran Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, anggaran mempunyai peranan yang sangat penting guna mengantisifasi keadaan dimasa yang akan dating. Anggaran memiliki potensi untuk membantu organisasi dan para anggotanya mencapai tujuan. Bagaimana manfaat anggran tergantung dalam praktek, tergantung kepada bagaimana efektifitasnya anggaran itu di pahami dan di laksanakan. Menurut Gunawan Adi saputro dan Marwan Asri (2003:50-52) mengemukakan kegunaan anggran sebagai berikut: 1. Dalam bidang perencanaan  a. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studi dan penelitian-penelitian. b. Menugaskan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah yang saling menguntungkan. c. Untuk membantu atau menunjang kebijakan-kebijakn perusahaan. d. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. e. Untuk menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 



12  2. Dalam bidang koordinasi a. Mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. b. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha. c. Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan melalui program-program yang seimbang dan terpadu. 3. Dalam bidang pengawasan a. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran. b. Untuk mencegah pemborosan. 
2.1.4 Keterbatasan Anggaran Meskipun begitu banyak manfaat yang di peroleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat kelemahan yang yang membatasi anggaran. Menurut Ellen, dkk (2002:19) mengemukakan keterbatasan anggaran, yaitu: 1. Dalam penyusunan anggran, penaksiran yang di pakai belum tentu sama dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Seringkali keadaan yang di gunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang di rencanakan. 3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja (human 

relation) yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 4. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuatan kebijakan (decision maker) terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap dan tidak cukup. 



13   Sedangkan menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri (2003:53), menyatakan keterbatasan anggaran adalah: 1. Karena anggaran di susun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, kapasitas penjualan) maka terlaksananya dengan baik. 2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana, tersebut hanya berhasil bila di lakasanakan sungguh-sungguh. 3. Anggaran hanya merupakan alat yang di pergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya bukan menggatikannya. 4. Kondisi yang terjadi tidak seratus persen sama dengan yang di ramalkan sebelumnya, karena anggaran itu memiliki sifat yang luwes. 
2.1.5 Klasifikasi Anggaran  Sebagai alat manajemen, anggaran akan mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. Oleh karena itu anggaran terdiri dari berbagai macam anggaran yang mempunyai kegunaan tersendiri. Anggaran yang satu dengan yang lain akan berbeda dari segi isi, bentuk maupun kegunaan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2005:6) klasifikasi anggara adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan ruang lingkup a. Anggaran komprensif yaitu anggaran perusahaan yang di susun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. 



14  b. Anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. 2. Berdasarkan fleksibilitasnya a. Anggaran fixed yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, dimana volumenya sudah tentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost dan expense tetapi diadakan revisi secara periodic dan ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran berikutnya. 3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari: a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun. b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.  Sedangkan menurut Nafarin (2000:17-20), anggarn dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, yaitu: 1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari: a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variable disebut juga anggaran flexible. b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun bedasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis. 



15  2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: a. Anggaran periodic, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap periode anggarannya. b. Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari: a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. 4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran indek (master budget)”. Anggaran indek yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas atas dasar tahunan, anggaran tahunan dibagi lagi menjadi anggaran bulanan. a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran rugi laba. Anggaran operasional terdiri dari: a. Anggaran penjualan b. Anggaran biaya pabrik a) Anggaran biaya bahan baku b) Anggaran biaya tenaga kerja langsung c) Anggaran biaya overhead pabrik 



16  b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun neraca. Anggaran keuanagan terdiri dari: a. Anggaran Kas b. Anggaran Piutang c. Anggaran Persediaan d. Anggaran Utang e. Anggaran Neraca  5. Menurut kemampuan usaha, anggaran terdiri dari: a. Anggaran komerehensif merupakan ringkasan dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. b. Anggaran pariabel, adaalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. 
2.1.6 Syarat Penyusunan Anggaran  Menurut Supriyono (2001:48) anggaran akan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Adanya organisasi yang sehat Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. 2. Adanaya system akuntasi yang baik  Meliputi: 



17  a. Penggelongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi tentang realisasi anggaran. c. Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggung jawaban. 3. Adanya penelitian dan analisis Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukuran presentasi sehingga dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 4. Adanya dukungan para pelaksana Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif pelaksana dari tingkat atas dan bawah.  Anggaran yang baik menurut Welsch dkk, yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih (2000:28) bahwa anggaran harus memiliki syarat-syarat: a. Harus ada komitmen dari manajemen puncak terhadap konsep yang luas dari perencanaan dan pengendalian serta perlunya pengertian yang baik dari pelaksanaan perencanaan dan pengendalian. b. Karakteristik atau ciri khas perusahaan dan lingkungan perusahaan tempat beroperasi termasuk variable yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan harus diidentifikasi dan dievaluasi sehingga keputusan yang relevan, dan berkaitan dengan karakteristik program perencanaan dan pengendalian yang efektif, praktis dan dapat dibuat. 



18  c. Harus ada evaluasi terhadap struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab manajemen serta penerapan perubhan, perlu bagi manajemen untuk terlaksananya perencanaan dan pengendalian yang evektif. d. Harus ada evaluasi terhadap struktur organisasi dan pembagian akuntansi untuk manajemen bahwa system tersebut harus sesuai dengan tanggung jawab di perusahaan sehingga system ini menjadi data yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian. e. Kebijakan tentang dimensi waktu atau periode yang digunakan dalam perencanaan dan pengendalian. f. Program pelatihan anggaran harus dikembangkan untuk memberikan informasi kepada manajemen disemua tingkatan.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan syarat sebagai berikut: 1. Dalam penyusunan anggaarn harus mempunyai organisasi yang sehat, yang meliputu pembagaian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 2. Harus ada evaluasi dan organisasi system akuntansi, dimana system tersebut sesuai dengan tanggung jawab di perusahaan. 3. Anggaran harus mendapatkan dukungan dari para pelaksana sehingga dapat berguna dalam perencanaan dan pengendalian manajemen. 
2.1.7 Karakteristik Anggaran  Menurut Indra Bastian (2001:81) anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut: 



19  1. Anggaran dinyatankan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 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 telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwewenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.   Menurut Mulyadi (2001:511) selain karakteristik secara umum diatas, terdapat juga karakteristik-karakteristik anggaran yang baik, yaitu: 1. Anggaran disusun berdasarkan program 2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 3. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian.  Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non keuangan (misal: jumlah unit yang dijual atau diproduksi). 



20  2. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun. 3. Anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer mau memberikan tanggung jawab untuk mencapai target yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 5. Anggaran yang telah disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. 6. Secara periodik kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
2.1.8 Pelaksanaan Anggaran  Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkansecara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal yang baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaan tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperhatikan dalam anggaran.  Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak factor yang diantaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan melibatkan lebih banyak orang daripada persiapanya dan mampertimbangkan 



21  umupan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: a. Menjamin bahwa anggaran akandilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan. b. Menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro. c. Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. d. Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efektif dan efesien. 
2.1.9 Evaluasi Anggaran 

 Berdasarkan laporan anggaran, manajer mengevaluasi tindakan yang diambil. Tindakan-tindakan itu bias berupa revisi atau koreksi terhadap anggaran yang telah ditetapkan bila telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Secara umum evaluasi anggaran bertujuan untuk: 1. Memberikan informasi yang relevan dan objektif mengenai kinerja kepada para pengambil keputusan. 2. Menyajikan analisi atau kondisi dan permasalahan yang ada dan kemungkinan yang ditimbulkan kepada para pengambil keputusan. 3. Menjadi dasar dalam menyusun anggaran dimasa depan. 4. Membantu manajemen dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan struktur pengendalian intern dan operasi perusahaan.  



22  
2.2 Biaya  Terdapat berbagai macam pengertian atau definisi biaya yang masing-masing berbeda. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi perbedaan persepsi, sekalipun bagi mereka yang senangtiasa menghadapi dan menyadari sepenuhnya betapa penting arti biaya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Para akuntan, ekonomi, dan teknis, misalnya, masing-masing memiliki dan menggunakan konsep yang meskipun tidak bertentangan satu sama lain namun tetap tampak adanya perbedaan. Oleh sebab itu, tidak mudah untuk mendefinisikan atau menjelaskan istilah biaya tanpa menimbulkan kesangsian atau keragu-raguan akan kebenaran maksudnya. Dalam situasi semacam itulah para akuntan mencoba merumuskan konsep atau pengertian biaya yang lazim digunakan dalam dunia akuntansi.  

 Biaya merupakan bagian terpenting dan harus ada dalam menjalankan kegiatan perusahaan ataupun memulai suatu usaha. Suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan harus dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikorbankannya. Oleh sebab itu, untuk bisa bersaing perusahaan harus memahami konsep dasar biaya dan unit-unit perusahaan sehingga biaya tersebut tetap dapat dikendalikan dan ditekan seminimal mungkin dengan prediksi tingkat laba yang besar. 
 Biaya  produksi  merupakan  faktor  penting  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  harga jual  dari  produk  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu  perusahaan  perlukan  melakukan pengendalian biaya produksi yang efektif sehingga kegiatan operasionalnya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Suatu 



23  pengendalian biaya produksi yang efektif dapat terlaksana dengan adanya perencanaan  biaya produksi yang baik. Salah satu bentuk  perencanaan  tersebut  adalah  dengan  menyusun  anggaran  biaya  produksi.   Pengendalian  dilakukan  dengan  membandingkan  anggaran  biaya  produksi  yang  telah dihitung  dimuka  dengan  biaya  produksi  yang  sesungguhnya  (biaya  realisasi).  Jika  biaya realisasinya lebih besar daripada yang telah dianggarkan sebelumnya maka dianggap tidak menguntungkan,  sebaliknya  jika  biaya  realisasinya  lebih  rendah  dari anggaran dianggap menguntungka.   Tujuan  dari  dilakukannya  pengendalian  pada  biaya  produksi  adalah  untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dan membantu manajemen dalam melakukan pengawasan. Penyimpangan atas biayaproduksi dapat mejadi kerugian bagi  perusahaan  dan  terlihat  bahwa  biaya  produksi  tersebut  tidak  efisien.  Ketidak efisienan  biaya  produksi  dapat  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  atau  internal  seperti pengendalian atas biaya produksi yang kurang atau tidak efektif, meningkatnya kurs mata uang asing, menurunnya jumlah produksi, dan sebagainya. 
2.2.1 Pengertian Biaya  Untuk menjalankan suatu usaha diperlukan sumber daya atau sumber ekonomis yang harus dikorbankan sebagai nilai pengganti untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya atau sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 



24  tertentu dimana sumber daya dan sumber ekonomis yang dipergunakan seringkali disebut dengan biaya. Menurut Kuswandi (2006:60) bahwa: Biaya adalah semua pengeluaran untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, biaya adalah uang tunai atau kas atau ekuivalen kas (harta non-kas yang dapat diukur untuk barang atau jasa yang diinginkan) yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan laba baik masa kini maupun masa datang.  Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan biaya dalam artian expensePerbedaan biaya 
(cost) dan beban (expense) menurut Nafarin (2007:55-57) menerangkan bahwa: Biaya atau cost adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau dimasa mendatang. Sedangkan beban atau expenseadalah nilai sesuatu yang secara langsung dikorbankan yang diukur dalam satuan uang untuk memperoleh hasilan.  Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi untuk memperoleh aktiva, dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, dimana pengorbanan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu dan memperoleh manfaat untuk masa yang akan datang. 
2.2.2 Pengertian Biaya Produksi Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan pengusaha atau produsen untuk membeli faktor-faktor produksi dengan tujuan menghasilkan 



25  output atau produk. Faktor-faktor produksi itu sendiri adalah barang ekonomis (barang yang harus dibeli karena mempunyai harga) dan termasuk barang langka (scarce), sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan berupa pembelian dengan uang. Biaya produksi tergantung sepenuhnya pada dua hal yaitu sebagai berikut, 1. Harga Input/harga faktor-faktor produksi.  Semua barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk dibeli dengan uang, sehingga mempunyai harga. 2. Efisiensi perusahaan yang bersangkutan dalam mempergunakan inputnya atau faktor produksinya.  Dua perusahaan yang memiliki input sama persis, namun yang satu bekerja dengan lebih efisien dari perusahaan yang lainnya, maka perusahaan yang efisien itulah yang lebih bisa menekan biaya produksinya. Efisien adalah prinsip kerja yang mampu menghasilkan banyak output/produk dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Biaya produksi perlu diketahui dalam menentukan beberapa aspek seperti berikut: 1. Untuk melukiskan tingkah laku aktual perusahaan. 2. Untuk dapat meramalkan tingkah laku perusahaan dalam menghadapi perubahan-perubahan kondisi yang dihadapi. 3. Untuk membantu perusahaan dalam menentukan usaha untuk mencapai laba maksimum. 4. Untuk memberikan nilai bagaimana cara perusahaan mengelola sumber (resources/faktor produksi/input). 



26  
2.2.1 Klasifikasi Biaya Menurut Nafarin (2007:15-16) mengklasifikasikan biaya dalam perusahaan menjadi 3 bagian, yaitu:  1. Biaya Pabrik/Produksi  Biaya Pabrik/Produksi dikelompokan menjadi tiga, yaitu:  a. Biaya Bahan Baku Biaya bahan baku (material cost) adalah bahan baku dipakai dalam satuan uang. Bahan baku langsung (direct material) adalah bahan utama produk atau bahan langsung produk.  b. Biaya Tenaga Kerja Langsung Biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost) adalah upah tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Tenaga kerja langsung (direct labor) adalah tenaga kerja manusia yang langsung membuat produk.  c. Biaya Overhead Pabrik Biaya overhead pabrik (manufacturing overhead cost) adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan yang mencakup seluruh biaya produksi tidak langsung. 2. Biaya Penjualan Biya penjualan (selling expenses) adalah biaya yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama.    



27  3. Biaya Administrasi dan Umum Biaya administrasi dan umum (general administrative expenses) mencakup seluruh biaya pengoprasian perusahaan setelah biaya usaha dikurangi biaya penjualan. Klasifikasi biaya yang umum digunakan adalah biaya dalam hubungan dengan: a. Produk b. Volume produksi c. Departemen dan pusat biaya d. Periode akuntansi e. Pengambilan keputusan 
2.2.2 Penggolongan Biaya Penggolongan adalah proses pengelompokan secra sistematis atas keseluruhan elemen yang ada kedalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih punya arti atau lebih penting. Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akan digunakan untuk berbagai tujuan, dalam menggolongkan biaya akan digunakan untuk berbagai tujuan, dalam mengelompokkan biaya harus disesuaikan dengan tujuan dari informasi biaya yang akan disajikan. Oleh karena itu dalam penggelongan biaya tergantung untuk apa biaya tersebut digolongkan, untuk tujuan yang berbeda diperlukan cara penggelongan biaya yang berbeda pula, atau 



28  tidak ada satu cara penggolongan biaya yang berbeda pula, atau tidak ada satu cara penggelongan biaya yang dapat dipakai untuk semua tujuan menyajikan informasi biaya. Berikut ini dibahas beberapa cara penggelongan biaya yang sering dilakukan: 1. Penggolongan biaya sesuai dengan fungsi pokok dari kegiatan atau aktivitas perusahaan. Fungsi pokok dari perushaan-perusahaan dapat digolongkan ke dalam: a. Fungsi produksi, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan bahn baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. b. Fungsi pemasaran, yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penjualan produk selesai yang siap dijual dengan cara yang memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai yang diinginkan perusahaan sampai dengan pengumpulan kas dari hasil penjualan. c. Fungsi administrasi dan umum, adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan dan pengawasan kegiatan secara keseluruhan agar dapat berhasil (efektif) dan (efisien). Kegiatan fungsi ini berhubungan dengan fungsi pokok perusahaan yang lain, tetapi manfaatnya tidak dapat diidentifikasi langsung pada fungsi lain tersebut. d. Fungsi keuangan (financial), yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Apabila dana selalu dapat dicukupi dari dalam perusahaan fungsi ini tidak 



29  begitu penting, akan tetapi apabila sering diperlukan dana dari luar perusahaan fungsi ini memegang peranan penting didalam perusahaan. Atas dasar fungsi tersebut diatas, biaya dapat dikelompokkan menjadi: a. Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengelolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam: a) Biaya bahan baku; b) Biaya Tenaga Kerja Langsung; c) Biaya Overhead Pabrik; Untuk membahas biaya bahan baku, lebih dahulu dibahas barang yang dikonsumsi dalam perusahaan. Barang yang dikomsumsi perusahaan dapat digolongkan ke dalam bahan (materials) dan barang yang akan diproses atau diolah menjadi produk selesai, atau barang yang akan merupakan bagian dari produk selesai. Sedangkan barang yang bukan bahan adalah barang yang akan dikonsumsi dalam perusahaan tetapi tidak merupakan bagian dari produk selesai, misalnya supplies yang dapat dipakai di pabrik maupun non pabrik, suku cadang yang dipakai di pabrik untuk perbaikan mesin merupakan barang yang bukan bahan sehingga tidak merupakan bagian produk selesai. Bahan dapat digelongkan ke dalam bahan baku (direct material) dan bahan penolong atau bahan pembantu (indirect material). Bahan baku adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya atau merupakan bagian integral pada 



30  produk tertentu. Biaya bahan baku adalah harga perolehan dari bahan baku yang dipakai di dalam pengolahan produk. Bahan penolong adalah bahan yang akan diolah menjadi bagian produk selesai tetapi pemakaiannya tidak dapat diikuti jejak atau manfaatnya pada produk selesai tertentu, atau nilainya relative kecil sehingga meskipun dapat diikuti jejak pemakaiannya menjadi tidak praktis atau tidak bermanfaat. Biaya bahan penolong adalah harga perolehan bahan penolong yang dipakai didalam pengolahan produk, biaya bahan penolong diperlukan sebagai elemen biaya overhead pabrik. Apabila perusahaan memiliki depertemen pembantu di dalam pabrik semua biaya depertemen pembantu merupakan elemen biaya overhead pabrik. b. Biaya pemasaran, yaitu biaya dalam rangkapenjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Biaya ini meliputi biaya untuk melaksanakan: a) Fungsi penjualan b) Fungsi penggudangan produk selesai c) Fungsi pengepakan dan pengiriman d) Fungsi administrasi e) Fungsi pemberian kredit dan pengumpulan piutang f) Fungsi pembuatan faktur atau administrasi penjualan c. Biaya administrasi dan umum, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya ini terjadi dalam rangka penentuan kebijaksanaan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara secara keseluruhan. Termasuk dalam biaya gaji pimpinan tertinggi 



31  perusahaan, personalia, secretariat, akuntansi, hubungan masyarakat, keamanan dan sebagainya. d. Biaya keuangan adalah semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan. Dalam sebuah anggaran perusahaan biaya akan bereaksi atau merespon perubahan aktivitas bisnis. Jika tingkat kegiatan naik atau turun, sebuah biaya dapat mengalami kenaikan atau penurunan, baik secara proporsional atau tidak, bisa pula biaya tersebut tidak berubah. Berdasarkan perilaku biaya maka biaya dikelompokan menjadi, menurut Nafarin (2007:497-500):  1. Biaya Variabel  Biaya variable (variable cost) adalah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, tetapi biaya variabel per unit tetap walaupun volume kegiatan berubah. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. 2. Biaya Tetap  Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu, tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Contoh biaya tetap adalah biaya penyusutan dan biaya depresiasi. 3. Biaya Semivariabel  Biaya semivariabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mempunyai 



32  unsur biaya variabel dan unsur biaya tetap, sehingga biaya semivariabel disebut juga dengan biaya campuran (mixed cost). 

2.2.3 Penentuan Biaya  Tahap pertama dari setiap system akuntansi biaya adalah penentuan atau penetapan biaya (cost finding), yaitu suatu kegiatan untuk menentukan biaya dari obyek-obyek biaya, seperti produk, jasa, depertemen, atau aktivitas. Meskipun keseluruhan proses akuntansi biaya itu penting namun tahap penentuan biaya dapat dipandang sebagai tahap yang fundamental karena tahap-tahap yang lain sangat bergantung padanya. Pemahaman tehadap konsep-konsep dan system atau metode pengumpulan biaya mutlak diperlukan pada tahap penentuan biaya. Dalam hubungannya dengan penentuan harga pokok produk saja, misalnya, dikenal adanya berbagai konsep biaya. Tiga aspek atau dimensi terdapat dalam setiap metode penentuan harga pokok produk dan pada tiap-tiap aspek terdapat dua atau lebih alternatif metode, yaitu: 1. Aspek proses produksi/pengadaan jasa adalah: a. Metode harga pokok pesanan b. Metode harga pokok proses c. Metode harga pokok (per) batch d. Metode harga pokok operasi e. Metode harga pokok proyek 2. Aspek waktu a. System biaya historis b. System biaya standar 



33  3. Aspek komponen biaya a. Metode harga pokok penuh b. Metode harga pokok variable. 
2.2.4 Biaya Operasional Istilah  operasional  sering  digunakan dalam  suatu  organisasi  yang  menghasilkan keluaran  atau  outptut,  baik  yang  berupa  barang dan  jasa. Secara  umum  operasional  diartikan sebagai  suatu  usaha,  kegiatan  atau  proses mentransformasikan  masukan  (input)  menjadi hasil  keluaran  (output).  Dalam  pengertian  yang bersifat  umum  ini  penggunaan  cukup  luas, sehingga  mencakup  keluaran  (output)  yang berupa  barang  dan  jasa.  Jadi  dalam  pengertian produksi  dan  operasional  tercakup  setiap  proses yang  mengubah  masukan–masukan  (input)  dan menggunakan  sumber-sumber  daya  untuk menghasilkan  keluaran-keluaran  (output)  yang berupa barang atau jasa. Biaya operasional secara harafiah terdiri dari  2  kata  yaitu  “biaya”  dan  “operasional” menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan,  melakukan,  dan  sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran, sedangkan operasional  berarti   secara  (bersifat)  operasi; berhubungan dengan operasi. Biaya  operasional  adalah  keseluruhan biaya-biaya  komersil  yang  dikeluarkan  untuk menunjang  atau  mendukung  kegiatan  atau aktivitas  perusahaan  untuk  mencapai  sasaran yang  telah  ditentukan,  dan  dalam  arti  lain  biaya operasional  adalah  biaya  yang  terjadi  dalam hubungannya dengan proses kegiatan operasional perusahaan  dalam  usahanya  mencapai  tujuan perusaaan yang lebih maksimal. 



34  Jadi  biaya  operasional  adalah pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  operasi, yaitu  semua  pengeluaran  yang  langsung digunakan untuk produksi atau  pembelian barang yang  diperdagangkan  termasuk  biaya  umum, penjualan,  administrasi,  dan  bunga  pinjaman. Biaya operasional meliputi biaya tetap dan biaya variabel.  Jumlah  biaya  variabel  tergantung  pada volume  penjualan  atau  proses  produksi,  jadi mengikuti  peningkatan  atau  penurunannya. Sedangkan  biaya  tetap  selalu  konstan  meskipun volume penjualan produksi meningkat atau turun. Singkatnya  biaya  operasional  merupakan  biaya yang  harus  dikeluarkan  agar  kegiatan  atau operasi perusahaan tetap berjalan. 
2.2.5 Pengertian Pengendalian Biaya Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut. Kemudian dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi relatif kecil (Trisnawati, 2006). Pengendalian  biaya  merupakan  suatu  tindakan  dalam  membandingkan  antara anggaran  biaya  dengan  realisasi  biaya  dan  apabila  terjadi  penyimpangan  harus  dilakukan analisis  untuk  mengetahui  apa  penyebabnya  dan  kemudian  dilakukan  seperlunya, pengendalian  biaya  sendiri  merupakan  bagian  dari  akuntansi  pertanggungjawaban. Dalam pengendalian  biaya,  manajemen  berperan  sebagai  pengawas  terhadap  biaya  yang  terjadi dalam  



35  perusahaan.  Dalam  pengawasan  terhadap  biaya  produksi,  sistem  akuntansi  sangat penting   bagi  manajemen.  Sistem  akuntansi  menjadi  sebuah  sumber  informasi  guna mendapatkan data-data  yang akurat dan dipercaya.   Manusia membutuhkan adanya suatu pengendalian dalamkehidupannya atas apa  yang sedang dilakukan maupun  yang telah dilakukannya. Adanya pengendalian juga  dibutuhkan  oleh  suatu   perusahaan   untuk  menjalankan   kegiatan  operasional. Hal ini dilakukan untuk  memastikan bahwa  kegiatan  yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.  Tujuan dari  Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses  dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen dilakukan secara efektif dan efisien.Tujuan  pengendalian  merupakan  sasaran  yang  ingin  dicapai  dengan melaksanakan  beberapa  tindakan. Tujuan pengendalian ini belum tentu berlaku di setiap perusahaan dan hal ini tentutergantung pada sifat dan keputusan yang ada di dalam perusahaan. Adapun  tujuan  pengendalian  itu ialah: 1. Untuk  mengetahui  dan  menyelidiki  pelaksanaan  kegiatan  yang  sedang atau yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan yang direncanakan. 2. Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  kegiatan  berjalan  secara  efisien serta untuk mengetahui peningkatan efisiensi di masa yang akan dating. 



36  3. Memperbaiki dan menilai tepat waktu atau tidaknya suatu keputusan yang diambil.  Tanggung jawab atas pengendalian biaya terletak pada pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Walaupun sebenarnya tanggung jawab penuh dari suatu organisasi terletak pada manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Matz dkk (dikutip oleh Kusumardani, 2007) bahwa tanggung jawab atas pengendalian biaya harus diserahkan kepada personel yang juga bertanggungjawab atas penyusunan anggaran untuk biaya yang dikendalikannya. Tanggung jawab ini hanya terbatas pada biaya yang dapat dikendalikan, dan prestasi kerja setiap personel harus diukur dengan membandingkan biaya yang sebenarya terjadi dengan biaya yang dianggarkan. 
2.3 Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi Pengendalian  dibutuhkan  dalam  setiap  pekerjaan  untuk  mengevaluasi  kegiatan yang  telah  dilakukan  agar  sesuai  dengan  yang  direncanakan  semula.  Pengendalian  biaya adalah  perbandingan  kerja  aktual  dengan  kinerja  standar,  penganalisaan  selisih-selisih yang  timbul  guna  mengidentifikasikan  penyebab-penyebab  yang  dapat  dikendalikan  dan pengambilan  tindakan  untuk  dapat  membenahi  atau  menyesuaikan  perencanaan  dan pengendalian pada masa yang akan datang. Pengendalian  biaya  yang  efektif  bergantung  pada  pengumpulan  data  serta penggalian laporan yang relevan. Pengendalian biaya dimulai dengan  



37  melakukan  pencatatan-pencatatan  semua  transaksi  yang  dilakukan  oleh perusahaan. Pengendalian dilakukan untuk memastikanbahwa pelaksanaan yang dicapai sesuai dengan tujuan dan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Apabila pelaksanaan yang dicapai  tidak  sesuai  dengan  tujuan  direncana  yang  ditetapkan  maka  perlu  dilakukan analisa  terhadap  ketidaksesuaian  tersebut  dan  tindakan  perbaikan  yang  tepat.  Tindakan perbaikan ini disebut pengendalian.  Pengendalian  adalah  proses  dinamis,  penekanan  selalu  pada  membuat  cara konstruktif  untuk  mengembalikan  prestasi  kerja  ke  standar,  bukan  hanya  sekadar mengetahui kegagalan pada masa lalu. Dengan demikinproses pengendalian harus dimulai dengan perencanaan yang realistis dan juga adanya tanggung jawab dari manajer. Dalam pengendalian  yang  baik  harus  diketahui  siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  terjadinya biaya. Dalam  pengendalian  biaya  produksi  terdapat  beberapa elemen  yang  perlu diperhatikan  adalah  pengendalian  biaya  bahan  baku,  pengendalian  biaya  tenaga  kerja langsung dan pengendalian biaya overhead pabrik. 
2.4 Pengendalian Biaya Bahan Baku Pengendalian bahan baku merupakan penyediaan bahan baku dengan kuantitas dan kualitas  yang  telah  ditetapkan  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  penuh  dan dipergunakan  secara  efisien.  Pengendalian  bahan  baku  meliputi  perencanaan  pembelian, penerimaan,  persediaan,  penggunaan,  dan  bahan  sisa. Biaya  bahan  baku  merupakan  biaya  



38  yang  besar  maka  penggunaannya  secara  efektif merupakan faktor penting dalam menetukan pencapaiantujuan perusahaan. Manfaat pengendalian biaya bahan baku antara lain adalah:  1. Mengurangi penggunaan bahan baku yang tidak efisien. 2. Mengurangi atau mencegah penundaan proses produksi karena kekurangan bahan.  3. Mengurangi resiko pencurian atau kecurangan. 4. Mengurangi penumpukan persediaan. 
2.5 Efisiensi Biaya Produksi Efisiensi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang benar, efisiensi menunjukkan  pembandingan  antara  keluaran  dan  masukan.  Pengertian  efisiensi dalam produksi merupakan perbandingan antara output dan input, berkaitan dengan tercapainya output maksimum dengan sejumlah  input. Jika rasio  ouputbesar maka efisiensi dikatakan semakin  tinggi.  Dengan demikian, efisiensi menggambarkan berapa banyak masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran (output) tertentu. Unit suatu organisasi yang  paling  efisiensi  adalah  unit  yang  dapat  menghasilkan  jumlah  keluaran  tertentu dengan menggunakan  masukan minimum atau menghasilkan keluaran terbanyak dengan menggunakan  masukan  yang  tersedia.  Berdasarkan  penjelasan yang  telah  dikemukakan diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  efisiensi  adalah  kemampuan  untuk  melakukan  sesuatu dengan tepat yang merupakan konsep input-output.  



39  Semakin sedikit masukan yang digunakan untuk mencapai tingkat keluaran tertentu atau semakin banyak keluaran untuk tingkat masukan tertentu semakin tinggi efisiensi. Dapat disimpulkan tentang definisi efisiensi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan pekerjaan dengan benar sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan cara tidak melakukan pemborosan mengenai penggunaan sumber daya produksi yang ada. Terkendalinya  biaya  produksi  merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan  dari pengendalian  produksi  secara  keseluruhan.  Sistem  biaya  standar  merupakan  sistem akuntansi  biaya  yangmengolah  informasi  biaya  sedemikian  rupa  sehingga  mudahmendeteksipenyimpangan, yaitu penyimpangan antara biaya standar dengan biaya aktual. Pada saat pelaksanaan produksi perusahaan  mampu melakukan pengendalian biaya, tiap penyimpangan  yang  tidak  menguntungkan  terjadi,  perusahaan  langsung  dapat mengatasinya.  Perusahaan  yang  mampu  mengendalikan  biaya  dengan  baik  ini  berarti bahwa perusahaan tersebut bisa dikatakan efisien.  
2.6 Penelitian Terdahulu Widi Winarso (2014) dengan judul Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (RAO) PT. Industri Telkomunikasi Indonesia (PERSERO), tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap profibilitas (RAO) pada PT. Inti (persero). Hasil penelitian yaitu Perkembangan biaya operasional selama tiga tahun terakhir dari tahun 2009 sampai 2011 mengalami perubahan nilai atau cenderung mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini 



40  terjadi karena akibat peningkatan biaya material, tenaga kerja, beban sewa, beban bank dan biaya lain. Vivi Andy Fajar Ady Chandra (2007) dengan judul Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat Untuk Mengukur Efektivitas Kerja Bagian Produksi pada PT. Menara Kartika Buana, tujuan penelitian untuk mengetahui apakah anggaran biaya produksi pada divisi rokok PT. Menara Kartika Buana tahun 2005 sudah tepat. Hasil penelitian yaitu pengendalian terhadap harga bahan baku dan kualitas bahan baku yang dilakukan oleh PT. Menara Kartika Buana sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan selisih antara biaya produksi yang dianggarkan dengan realisasi sangat signifikan. Athena Adharwati (2010) dengan judul Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya pada PT. Pelni kantor cabang Makassar, tujuan penelitian memberikan penjelasan tentang pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pelni. Hasil penelitian yaitu PT. Pelni telah menyusun struktur organisasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggambaran secara jelas pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk tiap tingkatan manajemen dan hubungan kerja antar bagian-bagian dalam perusahaan.  
2.7 Kerangka Pikir Dalam penelitian ini, akan menjelaskan perencanaan anggaran pada CV. Citra Perkasa Mandiri, agar dapat dilihat keefektivan dan keefesiennanya dalam mengendalikan biaya produksi. Hasil dari pengendalian biaya produksi 



41  menunjukkan bagaimana peranan perencanaan anggaran  dalam perusahaan sehingga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk menghadapi para pesaing CV Citra Perkasa Mandiri.            

CV Citra Perkasa Mandiri Perencanaan Anggaran Efektiv Efisien Pengendalian Biaya Produksi Rekomendasi 



42  BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan pada CV. Citra Perkasa Mandiri. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian dan perkebunan. Penelitian ini telah dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. 
3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: a. Data kualitatif yaitu data yang berupa non angka, bentuk informasi yang baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. b. Data kuantitatif yaitu data uang diperoleh dari perusahaan berupa data dalam bentuk angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara/Tanya jawab secara langsung dengan pimpinan atau karyawan CV. Citra Perkasa Mandiri. b. Data Sekunder, adalah data yag diperoleh dari laporan-laporan yang telah ada dan dibuat sebelumnya oleh perusahaan tempat melakukan penelitian, dalam hal ini CV. Citra Perkasa Mandiri. 



43  
3.3 Metode  Pengumpulan Data Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang efektif, maka metode pengumpulan data yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada sumber data, guna memperoleh bahan masukan yang dapat manunjang dalam penulisan penelitian ini. 2. Observasi yaitu tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mengambil data atau dokumen-dokumen mengenai data anggaran, laporan keuangan dan lainnya menyangkut penelitian CV. Citra Perkasa Mandiri. 3. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan cara membaca literatur dan catatan lainnya yang berhubungan dengan judul penulis untuk menunjang penelitian ini, dengan mengutip beberapa konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 
3.4 Metode Analisis Data Dalam melakukan penelitian ini, untuk mengetahui apakah pelaksanaan rencana anggaran yang dijalankan CV. Citra Perkasa Mandiri sudah efektif dan efisien digunakan sebagai alat pengendalian biaya produksi atau belum, maka peneliti mengadakan anlisis terhadap : 1. Struktur organisasi perusahaan, untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai organisasi yang sehat, yang mencerminkan pembagian 



44  wewenang dan tanggung jawab seperti yang dimaksud dalam penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran. 2. Proses penyusunan perencanaan anggaran, guna mengetahui apakah dalam penyusunan anggaran telah menerapkan sistem bottom up, yaitu bahwa anggaran dibuat dengan melibatkan bagian-bagian dari level terendah. Pelaksanaan anggaran, untuk mengetahui apakah tindakan nyata dalam melaksanakan anggaran sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Pelaksanaan anggaran  biaya produksi, dengan membuat perbandingan antara anggaran dan realisasi anggarannya. 4. Penyimpanan atau selisih anggaran dan realisasinya. Dari hasil analisis penyimpanan tersebut, dapat diketahui bentuk pengendalian biaya produksi yang dilakukan CV. Citra Perkasa Mandiri.  3.5 Defenisi operasional Untuk memperjelas judul ini dan terutama menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka perlu untuk membahas beberapa definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu: 1. Pelaksanaan Rencana Anggaran Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Hal ini di mungkinkan karena dengan menggunakan anggran berarti seluruh kegiatan dalam suatu perusahaan akan disentuh oleh anggaran perusahaan. Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. 



45  Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat diketahui efisiensi dari pengendalian biaya yang telah dilakukan perusahaan. Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya di mana hasil analisis tersebut disajikan berupa persentase perbandingan. Dari analisis ini kemudian dapat ditetapkan besarnya penyimpangan yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:  
• Rasio realisasi biaya terhadap anggaran:  Persentase =���������	���	�
������	���	�  x   100%  Varians =
������	���	�����������	���	�
������	���	�	  x   100%  atau  Rupiah = Anggaran biaya – Realisasi biaya   2. Pengendalian Biaya  Pengertian pengendalian biaya menurut G.Siegel dan Jae K Shim (1999:110) adalah “Pengendalian Biaya adalah langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan biaya yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai, dan untuk memastikan bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistensi dengan kebijakan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif”. Sedangkan pengertian Pengendalian Biaya 



46  menurut Henry Simamora (1999: 301) adalah “Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengidentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat dikendalikan dan pengambilan tindakan untuk dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang”. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya penyimpangan atas selisih tersebut kemudian dilakukan tindak lanjut agar kerugian yang terjadi, relatif kecil.            



47  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan CV. Citra Perkasa Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertanian, yang memproduksi pupuk organik cair yang terbuat dari bahan-bahan alami sehingga tidak mencemari lingkungan dan aman diberikan untuk flora dan fauna, salah satu produknya yaitu Biofid. Biofid adalah pupuk organik cair lengkap (POCL) multiguna plus, serta ramah lingkungan, tidak membahayakan kesehatan manusia, dan diramu khusus sebagai foliar feeding, terutama pada bagian bawah permukaan daun, ranting dan batang, sampai basah merata. Biofid adalah merupakan pupuk organik yang dibuat dari pupuk kandang dan kompos serta berbagai macam estrak tumbuhan tertentu yang proses pembuatannya melalui cero emision consept atau proses perlakuan alamiah sehingga Biofid merupakan nutrisi atau sari makanan yang dapat langsung diserap oleh pertumbuhan atau hewan melalui mulut, atau pada permukaaan batang dan daun tanaman. Biofid merupakan formulasi khusus untuk penyempurnaan pemakaian pupuk organik cair yang sudah beredar di masyarakat. Biofid telah belajar menganalisa kebutuhan tanaman dan hewan, sehingga dapat 



48  memperbaiki kekurangan unsur-unsur yang dikandung atau terdapat pada pupuk organik cair padat. 
4.1.2 Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 

CV. CITRA PERKASA MANDIRI PERIODE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Uraian Tugas 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR MANAJER PEMASARAN ADM. PENJUALAN DISTRIBUTOR 1 DISTRIBUTOR 2  MANAJER ADM DAN KEUANGAN AKUNTING/PAJAK BAGIAN KEUANGAN MANAJER PRODUKSI BAG PENGEMBANGAN BAHAN BAKU LOGISTIK DISTRIBUTOR 3  
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4.1.3 Uraian dan Fungsi Struktur Organisasi 

1. Direktur a. Menjalankan bisnis perusahaan b. Memimpin seluruh karyawan dalam menjalankan bisnis perusahaan c. Menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan d. Menetapkan dan merumuskan strategi bisnis perusahaan e. Memilih staf-staf yang membantu di bawahnya f. Menyetuji anggran g. Meningkatkan performance perusahaan 
2. Manajer Pemasaran a. Melakukan perencanaan straegi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan b. Merencanakan marketing research c. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar d. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif e. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran f. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar g. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran 
3. Manajer Administrasi dan Keuangan a. Melakukan perencanaan proses kerja b. Melakukan perekrutan pegawai 



50  c. Melakukan penilaian atas kinerja pegawai dan melakukan evaluasi d. Melakukan ketersediaan data e. Mengelola Jadwal dan tenggat waktu f. Mengelola fasilitas dam inventoris g. Memantau biaya pengeluaran dan membantu penyusunan anggaran h. Memastikan operasi administrasi mematuhi kebijakan dan peraturan 
4. Akunting a. Membuat pembukuan keuangan b. Melakukan posting jurnal c. Membuat laporan keuangan d. Menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki e. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. 
5. Pajak a. Bertanggung jawab untuk menangani pajak bulanan dan tahunan b. Menghitung dan melaporkan semua pembayaran pajak perusahaan c. Menyiapkan dan mendokumentasikan faktur pajak 
7. Distributor a. Membeli barang dari produsen b. Mengklasifikan barang. 

4.2 Hasil Penelitian 
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4.2.1 Analisis Jumlah Produksi CV. Citra Perkasa Mandiri Anggaran yang dibuat oleh CV. Citra Perkasa Mandiri disusun atas dasar produksi aktual yang terjadi pada tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran biaya produksi diawali dengan menyusun anggaran biaya produksi, setelah anggaran produksi tersusun maka disusun anggaran biaya produksi yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya Overhead pabrik. Berikut jumlah produk yang dihasilkan CV. Citra Perkasa Mandiri selama tiga tahun terakhir. 

Tabel 4.1  

Jumlah Produksi CV. Citra Perkasa Mandiri 2015-2017 

Tahun 2015 2016 2017 
Produk 

Biofid MO               67,800                       77,970               70,979  
Biofid MG             101,700                     111,183             110,185  

Total             169,500                     189,153             181,164    Sumber: CV. Citra Perkasa Mandiri, 2019 Jumlah produksi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 169.500 botol, pada tahun 2016 sebanyak 189.153 botol, dan pada tahun 2017 sebanyak 181.164 botol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi botol mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017. Jumlah produksi mengalami kenaikan karena permintaan konsumen meningkat. Jumlah produksi menurun karena permintaan juga menurun.  
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4.2.2 Analisis Target dan Biaya Produksi CV. Citra Perkasa Mandiri 

Tabel 4.2 

Target dan Realisasi  

CV. Citra Perkasa Mandiri Tahun 2015-2017 

Tahun 
2015 

Jenis 
Biaya Anggaran Realisasi Selisih Bahan Baku  Rp         2,745,900,000   Rp          2,288,250,000   Rp                 457,650,000  BTK Langsung  Rp             762,750,000   Rp             762,750,000   Rp                                     -    BOP  Rp         1,220,400,000   Rp          1,017,000,000   Rp                 203,400,000  

TOTAL  Rp         4,729,050,000   Rp          4,068,000,000   Rp                 661,050,000  

Tahun 
2016 

Bahan Baku  Rp         3,064,278,600   Rp          2,553,565,500   Rp                 510,713,100  BTK Langsung  Rp             851,188,500   Rp             851,188,500   Rp                                       -  BOP  Rp         1,361,901,600   Rp          1,134,918,000   Rp                 226,983,600  
TOTAL  Rp         5,277,368,700   Rp          4,539,672,000   Rp                 737,696,700  

Tahun 
2017 

Bahan Baku  Rp         2,934,856,800   Rp          2,808,042,000   Rp                 126,814,800  BTK Langsung  Rp             815,238,000   Rp             851,470,800  -Rp                   36,232,800  BOP  Rp         1,304,380,800   Rp          1,086,984,000   Rp                 217,396,800  
TOTAL  Rp         5,054,475,600   Rp          4,746,496,800   Rp                 307,978,800  Sumber: CV. Citra Perkasa Mandiri, 2019 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total biaya produksi pada tahun 2015 adalah menguntungkan. Hal tersebut dianggap bahwa anggaran yang ditetapkan oleh CV. Citra Perkasa Mandiri pada tahun 2015 telah bagus karena disetiap jumlah jenis biaya tidak ada yang mengalami penyimpangan. Selain itu, jumlah anggaran yang ditetapkan tidak lebih kecil daripada realisasi biaya yang dikeluarkan.   
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4.2.3 Analisis dan Perhitungan Efektivitas dan Efisien Efektivitas dan efisiensi dapat menggambarkan kemampuan CV. Citra Perkasa Mandiri dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dan efisiensi dihitung dengan cara membandingkan realisasi biaya dengan target anggaran yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tabel 4.2. Tingkat efektivitas dan efisien dihitung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Tingkat efektivitas dan efisien anggaran CV. Citra Perkasa Mandiri digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu: a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 99% samapi 81% berarti efektif. c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian di bawah 80% berarti tidak efektif Tingkat efektivitas dan efisien anggaran CV. Citra Perkasa Mandiri dihitung dengan rumus berikut: Efektivitas = ���������	� !!�"� #�"!�$	� !!�"� 	%	100% Tahun	2015 = �/4.068.000.000�/4.729.050.000 	%	100% = 86%	 Tahun	2016 = �/4.539.672.000�/5.277.368.700 	%	100% = 86% Tahun	2017 = �/4.746.496.800�/5.054.475.600 	%	100% = 93.9% 
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Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas dan Efisien Anggaran 

 CV. Citra Perkasa Mandiri Tahun 2015-2017 No Tahun Target Realisasi Tingkat Efektivitas dan Efisien (%) Keterangan 1. 2015 �/4.729.050.000 �/4.068.000.000 86% Efektif 2. 2016 �/5.277.368.700 �/4.539.672.000 86% Efektif 3. 2017 �/5.054.475.600 �/4.746.496.800 93,9% Efektif Sumber: CV. Citra Perkasa Mandiri, 2019 (Data Olahan)  Tabel 4.3 dapat dilihat tingkat efektivitas anggaran CV. Citra Perkasa Mandiri. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas dan efisien 86% (Efektif). Kemudian ditahun 2016 tingkat efektivitasnya sama dengan pada tahun 2017 yaitu 86% (Efektif). Selanjutnya tahun 2017 menjadi tahun yang tingkat efektivitasnya tertinggi selama kurun waktu 2015-2017 yaitu 93,9% (Efektif). 
4.3 Pembahasan Jumlah produksi yang dihasilkan oleh CV. Citra Perkasa Mandiri selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dan penuruan. Faktor penyebab jumlah produksi meningkat karena jumlah permintaan meningkat. Jumlah produksi menurun dikarenakan jumlah permintaan menurun. Permintaan menurun dapat disebabkan oleh harga yang ditetapkan oleh CV. Citra Perkasa Mandiri naik. Dari tabel target dan realisasi anggaran CV. Citra Perkasa Mandiri menunjukkan bahwa nilai selisih antara target dan realisasi memiliki keuntungan pada tahun 2015-2017. Hal ini membuktikan bahwa CV. Citra Perkasa Mandiri telah baik dalam menganggarkan anggarannya sebagai alat pengendalian biaya 



55  produksi.Dan dari hasil perhitungan efektifitas dan efisien suatu anggaran, CV. Citra Perkasa Mandiri telah efektif dan efisien dalam mengganggarkan biayanya. Berikut masing-masing penjelasan mengenai jenis biaya yang telah dianggarkan selama proses produksi pada tahun 2015-2017: 
4.3.1 Penyimpangan Biaya Bahan Baku Anggaran yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan dapat dibandingkan dengan kondisi fisik maupun biaya yang dikeluarkan dalam biaya bahan baku selama proses produksi berlangsung. Analisa penyimpangan dari biaya bahan baku dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang telah dianggarkan dengan jumlah biaya realisasi yang keluarkan. Pada tahun 2015 dengan jumlah produksi 169.500 botol dengan jumlah biaya bahan baku yang telah dianggarkan lebih besar yaitu Rp2.745.900.000 daripada jumalah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp2.288.250.000. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp457.650.000. Jadi, pada tahun 2015 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya bahan baku berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Pada tahun 2016 dengan jumlah produksi 189.153 botol dengan jumlah biaya bahan baku yang telah dianggarkan lebih besar yaitu Rp3.064.278.600 daripada jumalah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp2.553.565.500. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp510.713.100. Keuntungan pada tahun 2016 lebih besar daripada jumlah keuntungan yang 



56  didapatkan pada tahun 2015. Sehingga pada tahun 2016 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya bahan baku berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Pada tahun 2017 dengan jumlah produksi 181,164 botol dengan jumlah biaya bahan baku yang telah dianggarkan lebih besar yaitu Rp2.934.856.800 daripada jumalah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp2.808.042.000. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp126.814.800. Keuntungan pada tahun 2017 menurun daripada jumlah keuntungan yang didapatkan pada tahun tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 jumlah produksi juga berkurang. Sehingga pada tahun 2016 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya bahan baku berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. 
4.3.2 Penyimpangan Biaya Tenaga Kerja Langsung Anggaran yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan dapat dibandingkan dengan kondisi fisik maupun biaya yang dikeluarkan dalam biaya tenaga kerja langsung selama proses produksi berlangsung. Analisa penyimpangan dari biaya tenaga kerja langsung dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang telah dianggarkan dengan jumlah biaya realisasi yang keluarkan. Pada tahun 2015 jumlah biaya tenaga kerja langsung yang telah dianggarkan yaitu Rp762.750.000 sama dengan jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp762.750.000. Jadi, pada tahun 2015 tidak terjadi 



57  penyimpangan sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung berperan dengan baik meskipun tidak mendapatkan keuntungan dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Begitupun yang terjadi di tahun 2016 jumlah biaya tenaga kerja langsung yang telah dianggarkan yaitu Rp851.188.500 sama dengan jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp851.188.500. Jadi, pada tahun 2016 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung berperan dengan baik meskipun tidak mendapatkan keuntungan dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Tetapi pada tahun 2017 jumlah biaya tenaga kerja langsung yang telah dianggarkan yaitu Rp815.238.000 ternyata lebih kecil daripada jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp851.470.800. Dikarena jumlah biaya untuk biaya tenaga kerja langsung yang telah dianggarkan lebih kecil daripada realisasi biaya yang keluarkan maka CV. Citra Perkasa Mandiri mengalami penambahan biaya (kerugian) biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp36.232.800. Jadi, pada tahun 2016 terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung tidak berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. 
4.3.3 Penyimpangan Biaya Overhead Pabrik Anggaran yang telah disahkan oleh pimpinan perusahaan dapat dibandingkan dengan kondisi fisik maupun biaya yang dikeluarkan dalam biaya 
Overhead pabrik selama proses produksi berlangsung. Analisa penyimpangan dari 



58  biaya Overhead pabrik dilakukan dengan cara membandingkan jumlah biaya yang telah dianggarkan dengan jumlah biaya realisasi yang keluarkan. Pada tahun 2015 jumlah biaya overhead pabrik yang telah dianggarkan yaitu Rp1.220.400.000 lebih kecil dari jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.017.000.000. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp661.050.000 dari jumlah biaya yang dianggarkan sebelumnya. Jadi, pada tahun 2015 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya overhead pabrik  berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Pada tahun 2016 jumlah biaya overhead pabrik yang telah dianggarkan yaitu Rp1.361.901.600 lebih kecil dari jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.134,918.000. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp226.983.600. Jadi, pada tahun 2016 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya overhead pabrik  berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. Pada tahun 2017 jumlah biaya overhead pabrik yang telah dianggarkan yaitu Rp1.304.380.800 lebih kecil dari jumlah realisasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.086.984.000. Sehingga terdapat keuntungan sebesar Rp307.978.800. Jadi, pada tahun 2017 tidak terjadi penyimpangan sehingga anggaran biaya overhead pabrik  berperan dengan baik dalam pengendalian biaya produksi CV. Citra Perkasa Mandiri. 



59  Jadi dapat disimpulkan selama 3 tahun terakhir CV. Citra Perkasa Mandiri tidak mengalami penyimpangan anggaran pada biaya overhead pabrik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kenaikan biaya pada servis dan pemeliharaan. Sebab CV. Citra Perkasa Mandiri belum menggunakan mesin yang canggih sehingga tidak terjadi biaya untuk perbaikan mesin yang rusak.             
  



60  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Perencanaan anggaran pada CV. Citra Perkasa Mandiri telah berjalan             dengan baik. Selama 3 tahun terakhir CV. Citra Perkasa Mandiri tidak mengalami penyimpangan anggaran pada biaya overhead pabrik. Hal ini dikarenakan tidak adanya kenaikan biaya pada servis dan pemeliharaan. Sebab CV. Citra Perkasa Mandiri belum menggunakan mesin yang canggih sehingga tidak terjadi biaya untuk perbaikan mesin yang rusak. 2. Pengendalian biaya produksi pada CV. Citra Perkasa Mandiri telah di tetapkan secara efektif dan efisien. 
 

5.2 Saran 1. Sebaiknya CV. Citra Perkasa Mandiri dalam penyusunan anggaran harus    memperhitungkan faktor-faktor yang tidak terduga kenaikan harga bahan baku. 2. Sebaiknya CV. Citra Perkasa Mandiri menggunakan mesin-mesin canggih agar dapat menghemat waktu sehingga proses produksi lebih efisien dan efektif. 
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Tahun

Produk
Biofid MO 67,800              77,970                      70,979                      
Biofid MG 101,700             111,183                    110,185                    

Total 169,500             189,153                    181,164                    Jenis Biaya Anggaran Realisasi Selisih KeteranganBahan Baku 2,745,900,000Rp           2,288,250,000Rp           457,650,000Rp              FBTK Langsung 762,750,000Rp              762,750,000Rp              -Rp                              -BOP 1,220,400,000Rp           1,017,000,000Rp           203,400,000Rp              FTOTAL 4,729,050,000Rp           4,068,000,000Rp           661,050,000Rp              FJenis Biaya Anggaran Realisasi SelisihBahan Baku 3,064,278,600Rp           2,553,565,500Rp           510,713,100Rp              FBTK Langsung 851,188,500Rp              851,188,500Rp              -Rp                                   FBOP 1,361,901,600Rp           1,134,918,000Rp           226,983,600Rp              FTOTAL 5,277,368,700Rp           4,539,672,000Rp           737,696,700Rp              FJenis Biaya Anggaran Realisasi SelisihBahan Baku 2,934,856,800Rp           2,808,042,000Rp           126,814,800Rp              FBTK Langsung 815,238,000Rp              851,470,800Rp              36,232,800-Rp                UFBOP 1,304,380,800Rp           1,086,984,000Rp           217,396,800Rp              FTOTAL 5,054,475,600Rp           4,746,496,800Rp           307,978,800Rp              F0.8602150540.8602150540.9390681
No Tahun Target Realisasi Tingkat Efektivitas 

dan Efisien (%) Keterangan

1 2015 86% Tidak Efektif
2 2016 86% Efektif
3 2017 93,9% Efektif

Tahun 2016

Tahun 2017

2015 2016 2017

Tahun 2015 Makassar, 14 Januari 2019CV CITRA PERKASA MANDIRIABDUL RAHMANDirektur
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