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KONSEP PENGANGGARAN PERUSAHAAN 

 
“Anggaran merupakan hasil menyusun anggaran, sedangkan 

penganggaran adalah proses menyusun anggaran. Penganggaran adalah 

perencanaan keuangan suatu organisasi. Penganggaran adalah proses 

menyusun rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”. 
 

A. ANGGARAN SEBAGAI ALAT MANAJEMEN 

1. Anggaran Sebagai Sistem Perencanaan Terpadu 

Semakin kompleknya masalah menyebabkan banyak kegiatan yang harus 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran atau 

lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk berbagai rencana yang 

mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai 

anggaran. Membuat perjalanan jauh membutuhkan perencanaan tentang 

alat transport, route perjalanan, kartu-kartu pengenal, pemesanan hotel 

tempat bermalam, dana untuk pembiayaan perjalanan dan sebagainya, agar 

perjalanan itu menyenangkan, murah dan aman. Demikian juga halnya dalam 

memilih karir masing-masing, perlu diperhatikan dan seberapa besar minat, 

kemampuan fisik dan intelektual, dana dan waktu yang tersedia, sehingga 

dapat dipilih sekolah-sekolah serta jenis-jenis latihan yang diperlukan untuk 

mendukung pengembangan karir itu. 

 



 

2 | Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan 

2. Anggaran Pendekatan Sistem 

Anggaran dapat dipilih sebagai system yang memiliki kekhususan 

tersendiri atau sebagai suatu sub system yang memberlakukan hubungan 

(interface) dengan sub system lain yang ada dalam perusahaan itu. Hal ini 

dapat dianalogikan dengan manusia sebagai makhluk hidup biologis yang 

berbudaya. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk hidup 

maka manusia perlu mempertahankan organ-organ pernafasan, peredaran 

darah, pencernaan, pusat-pusat syaraf dan organ lainnya untuk tetap 

berfungsi secara normal, sehingga kebutuhan-kebutuhan biologisnya 

terpenuhi dengan cukup. 

 

3. Anggaran dan Penganggaran 

Salah satu definisi anggaran yang banyak dipakai adalah business budget 

sebagai suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada pelaksanaan 

tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan 

pengawasan. Intinya adalah bahwa: 

1) Business budget harus bersifat formal, artinya bahwa business budget 

disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. 

2) Business budget harus bersifat sistematis, artinya bahwa business budget 

disusun berurutan dan berdasarkan logika. 

3) Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan. Sehingga business budget merupakan suatu hasil 

pengambilan keputusan berdasarkan beberapa asumsi tertentu. 

4) Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

 

4. Anggaran Komprehensif dan Anggaran Parsial 

Dalam prakteknya, suatu perusahaan dapat memilih diantara dua 

alternative dipandang dari segi ruang lingkup ataupun intensitas 

penyusunannya. Diantaranya adalah: 

1) Alternatif pertama, menyusun anggaran dengan ruang lingkup yang 

menyeluruh. Anggaran jenis ini disebut budget komprehensif, karena 

jenis kegiatan yang cakupannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan 

bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan tertib administrasi. 

Anggaran yang baik seharusnya mencakup semua aktivitas ini. Tetapi 
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dalam kenyataannya sering kali perusahaan dengan sengaja tidak 

memilih cara ini karena sebagai pertimbangan praktis. 

2) Alternatif kedua, menyusun anggaran dengan ruang lingkup terbatas. 

Anggaran jenis ini disebut budget parsial. Anggaran parsial merupakan 

anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam 

ruang lingkup yang sempit. Misalnya perusahaan hanya menyusun 

anggaran produksi saja, penjualan atau keuangan saja. Dalam anggaran 

parsial masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, 

sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu, dibandingkan dengan 

anggaran komprehensip anggaran parsial lebih mudah disusun karena 

belum begitu kompleks. 

 

5. Anggaran dan Fungsi Manajer 

Fayol, seorang ahli di bidang manajemen mengatakan bahwa peranan 

business manajer pada dasarnya terdiri dari 6 (enam) bidang yakni: teknis 

(berproduksi), komersil (jual, beli dan pertukaran), financial (mencari dan 

menggunakan modal), keamanan (perlindungan terhadap orang dan barang), 

accounting (catatan administrasi dan keuangan) dan managerial, planning, 

organization, command, coordination dan controlling. Fayol mendasarkan 

pendapatnya ini pada hubungan manajemen dengan manusia sehingga dasar 

pokok dari manajemen adalah unsur manusianya, bukan tanah atau bahan 

mentah. 

 

6. Anggaran Fixed dan Anggaran Continous 

Berdasarkan fleksibilitasnya budget dapat dikelompokkan menjadi 2 

macam yaitu: 

1) Fixed Budget (Anggaran Fixed) 

Anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana volumenya 

sudah tertentu dan berdasarkan volumenya tersebut direncanakan 

revenue, cost dan expenses. Dalam anggaran fixed tidak diadakan revisi 

secara periodic. Penyusunan anggaran dengan cara ini sangat jarang 

dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Cara ini mungkin baru dipakai 

oleh perusahaan dalam penyusunan anggaran tidak berubah sama sekali. 
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2) Continues Budget (Anggaran Kontinyu) 

Anggaran yang disusun untuk periode tertentu dan berdasarkan volume 

tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost dan expenses. 

 

7. Anggaran dalam Dimensi Waktu 

Pada dasarnya dimensi waktu dalam anggaran dapat dibagi menjadi 3 

yaitu: 

1) Yang menyangkut masa lalu 

2) Yang menyangkut masa sekarang 

3) Yang menyangkut masa yang akan datang. 

 

Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 

biasanya pada suatu waktu dalam perusahaan tidak hanya dilaksanakan satu 

macam kegiatan, melainkan beberapa kegiatan. Masing-masing kegiatan 

tersebut dimulai dan berakhirnya tidak bersamaan. 

 

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan manajer dalam 

penganggaran 

1) Produk 

2) Pasar 

3) Kebijaksanaan produksi 

4) Rencana produksi 

5) Rencana penelitian dan pengembangan 

6) Organisasi 

7) Finansial 

 

B. MANFAAT ANGGARAN SEBAGAI ALAT MANAJEMEN 

Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan 

pengawasan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan 

ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan system itu 

di dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, 

semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan 

penyusunannya dan demikian pula sebaliknya. Persyaratan yang dimaksud 

meliputi: 
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a. Jenis dan mutu data yang dapat disediakan 

b. System akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan (ekstra 

atau intra kompetabel) 

c. Sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan biaya dan 

harga-harga. 

d. Tingkat kewenangan yang   diberikan pimpinan pada bawahannya 

(sentralisasi atau desentralisasi wewenang) untuk mengubah anggaran. 

 

Oleh karena itu manajemen perlu menentukan terlebih dahulu pilihan 

sasaran dan manfaat apa yang ingin diperolehnya dari penggunaan anggaran 

sebagai alat manajemen. 

1. Tahap-tahap Perkembangan Anggaran 

Perkembangan anggaran dipandang dari segi manfaat yang ingin 

diperoleh pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 tahapan yaitu: 

a. Anggaran sebagai alat penaksir 

b. Anggaran sebagai Plafond dan sekaligus alat pengatur otorisasi 

pengeluaran dana/kas 

c. Anggaran sebagai pengukur efisiensi 

 

2. Pemilihan Manfaat anggaran yang cocok bagi suatu perusahaan 

Dengan adanya tiga tingkat perkembangan manfaat anggaran yang 

berbeda, perlu dilakukan pemilihan manfaat anggaran mana yang cocok bagi 

suatu perusahaan. Pemilihan manfaat yang cocok ini harus 

mempertimbangkan cirri-ciri industry dan persaingan yang dihadapi 

perusahaan serta pengaruh cirri-ciri tersebut terhadap sifat anggarannya. 

Ciri-ciri yang dimaksud adalah: 

a. Sifat persaingan yang dihadapi 

b. Sifat penjualan produk perusahaan 

c. Sifat proses produksinya 

d. Tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada. 

 

3. Ilustrasi Cara Pemilihan Manfaat Anggaran 

Di bawah ini akan diberikan ilustrasi bagaimana perusahaan dengan 

berbagai kondisi yang dihadapi akhirnya memilih manfaat anggaran yang 

dianggap tepat. Factor relevan yang perlu dipertimbangkan adalah: 
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a. Perusahaan ini menghasilkan beberapa jenis tegel dengan warna abu- 

abu, tegel berwarna dan tegel teraso, dengan ukuran 20 x 20 cm; 30  x 30 

cm dan 40 x 40. 

b. Produksinya 50% atas dasar pesanan dan 50% untuk pasar (dalam bentuk 

persediaan siap dijual). 

c. Memiliki data pemakaian standar untuk bahan baku dan bahan penolong 

bagi masing-masing jenis tegel yang dibuat. 

d. Harga jual tertentu untuk setiap jenis produk dengan kemungkinan 

pemberian potongan karena perbedaan jumlah pembelian ataupun cara 

pembayaran. 

e. Tingkat penjualan terpengaruh oleh musim (panas-penghujan) dari 

termin anggaran proyek-proyek pemerintah. 

f. Jumlah modal kerja yang terbatas. 

g. Sistem akuntansi masih sangat sederhana, mencatat data apa adanya. 

Sehingga dapat kita ketahui bahwa inti dari anggaran yaitu: 

 Formal; Disusun secara resmi dan tertulis. 

 Sistematis; Disusun berurutan dan berdasarkan fakta. 

 Tanggung jawab; merupakan tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan oleh manajer. 

 Perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi 

manajer. 

 

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGGARAN BIAYA 

Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan 

mengawasi keuntungan. Keuntungan yang sebenarnya dilaporkan sebagai 

alat akuntansi dalam rekening rugi-laba. Keuntungan yang dianggarkan juga 

disusun dalam bentuk anggaran rugi-laba. Cara menghitung keuntungan dari 

segi akuntansi maupun dari segi anggaran tidak berbeda, baik dari segi format 

maupun pendekatannya. Namun dari segi penganggaran biaya memerlukan 

perhatian khusus. Hal itu disebabkan karena beberapa hal: 

1. Satu item biaya, misalnya materi/bahan baku dapat terjadi diberbagai 

pusat anggaran. Sedangkan dalam pelaporan akuntansinya harus dikenal 

satu item biaya yakni material atau bahan baku, yang semuanya masuk ke 

dalam perhitungan harga pokok produksi. 
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2. Penanggung jawab biaya atau dapat disebut juga sebagai pusat anggaran 

bertanggung jawab atas berbagai item biaya. Sedangkan berbagai item 

biaya nanti di dalam laporan akuntansinya mungkin akan masuk ke dalam 

berbagai kelompok biaya atau pusat biaya, sesuai fungsi untuk apa biaya 

itu dikeluarkan. Dengan kata lain suatu item biaya yang terjadi dalam satu 

pusat anggaran harus dialokasikan terlebih dahulu ke berbagai pusat 

biaya sebelum dibebankan pada barang jadi (produk akhir). Misalnya, 

bensin sebagai bahan bakar kendaraan, dimana kendaraan ini digunakan 

untuk berbagai keperluan (pabrik, pemasaran dan administrasi) 

 

Untuk itu, perlu dibedakan antara penganggaran biaya dengan 

pemanfaatan biaya: 

1. Pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya 

Struktur organisasi mencerminkan: 

a. Pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan dan 

administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan 

itu. 

b. Pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai 

hierarkinya. 

c. Hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan/posisi dalam 

perusahaan itu. 

 

2. Penganggaran biaya dan pemanfaatan biaya 

Penganggaran biaya menunjukkan pada kita proses tentang bagaimana 

menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas jenis biaya tertentu. 

Proses ini mengharuskan kita untuk dapat menginventarisasi terlebih dahulu 

semua bagian/seksi/urusan dalam perusahaan itu untuk dapat ditunjuk 

sebagai pusat anggaran atau budget center. Sebagai pusat anggaran, 

ditentukan pula jenis biaya apa saja yang berada pada tanggung jawabnya, 

baik dalam perencanaan maupun pengawasannya. 

Semua item biaya yang ada dalam perusahaan pada akhirnya harus dibagi 

habis dan ditentukan penanggung jawabnya. Dengan  demikian kekeliruan 

dalam perencanaan biaya dengan udah akan dapat dicari siapa penanggung 

jawabnya. Penanggung jawab biaya dalam hal ini belum tentu juga menjadi 

pihak yang memperoleh manfaat akhir dari suatu biaya nantinya memang 
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harus menanggung biaya bersangkutan untuk seterusnya dibebankan pada 

produk akhir yang dihasilkan. 

 

D. MEKANISME PENYUSUNAN DAN RELEVANSI ANGGARAN 

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran 

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas perusahaan seharusnya menyusun 

anggaran yang merupakan penjabaran secara lebih terperinci dari masing-

masing tujuan menjadi program-program kerja yang akan dilaksanakan. 

Karena luasnya aktivitas adalah mustahil bilamana program-program kerja ini 

harus dipikirkan dan disusun oleh seorang petugas saja. Demikian pula 

pelaksanaannya nanti yang akan melibatkan seluruh bagian dengan 

personalia dari berbagai jenjang organisasi dan dengan berbagai keahlian 

yang berbeda, maka penyusunan anggaran pun perlu melibatkan berbagai 

fungsi operasional perusahaan. 

 

2. Fungsi Anggaran Bagi Perusahaan 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, business budget adalah suatu 

“financial plan”. Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila 

ditunjang oleh kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan-

perencanaan yang matang. Begitu hal nya dengan perusahaan, perusahaan 

yang berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa 

yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga dalam 

pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegang pada semua 

rencana yang telah disusun sebelumnya. Dimana, bagaimana, mengapa, 

kapan adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka kembangkan dalam 

kegiatan-kegiatan sehari-hari. 

 

3. Kelemahan-kelemahan Anggaran 

Meskipun begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun 

anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi 

anggaran. 
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Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: 

a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, 

kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik 

kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 

b. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. 

c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu 

manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. 

d. Kondisi yang terjadi tidak seratus persen sama dengan yang diramalkan 

sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes. 

 

Salah satu sasaran dilaksanakannya fungsi perencanaan adalah untuk 

menjamin tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Tujuan ataupun sasaran 

yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam tujuan yang 

sifatnya umum dan tujuan yang khusus. Masing-masing tujuan ini kemudian 

dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut: 

1) Tujuan-tujuan yang umum, yang menyangkut hal-hal seperti: 

a) Ekonomis Financial 

Ekonomis, berupa peranan yang diinginkan oleh perusahaan sebagai 

lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi. Financial, berupa 

mencari keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b) Konsumen 

Bahwa produk yang dihasilkan harus dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen, memelihara hubungan baik dengan konsumen. 

c) Pemilik Modal 

Menjalin hubungan yang sebaik mungkin dengan kaum pemilik modal, 

agar mereka tetap bersedia memberikan modalnya. 

2) Tujuan-tujuan yang khusus, yang menyangkut hal-hal seperti: 

a) Produk, misalnya perusahaan ingin dikenal sebagai produsen produk-

produk bermutu. 

b) Luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, nasional atau regional. 

c) Market share yang ingin dimiliki. 

d) Return on investment tertentu. 
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BENTUK-BENTUK  

PENGANGGARAN PERUSAHAAN 

 
A. ANGGARAN BERDASARKAN RUANG LINGKUPNYA 

Anggaran berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi: 

1. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget) 

Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang 

menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Contoh 

anggaran komprehensif adalah anggaran tahunan yang disusun untuk 

semua bidang atau bagian di perusahaan. 

2. Anggaran Parsial (Partial Budget) 

Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang 

terbatas yang mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Contoh 

anggaran parsial adalah anggaran yang disusun pada masing-masing 

bagian di perusahaan. 

 

B. ANGGARAN BERDASARKAN FLEKSIBILITASNYA 

Anggaran berdasarkan fleksibilitasnya terbagi menjadi: 

1. Anggaran tetap (fixed buget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu dimana volumenya 

telah ditentukan, dan berdasarkan volume tersebut direncanakan 

revenue, cost, dan expenses, namun tidak diadakan revisi secara periodik. 
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2. Anggaran berkelanjutan (continues budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana 

volumenya sudah ditentukan, berdasarkan volume tersebut direncanakan 

revenue, cost, dan expenses, tetapi diadakan revisi secara periodic dan 

ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran 

berikutnya. 

 

C. ANGGARAN BERDASARKAN JANGKA WAKTUNYA 

1. Anggaran jangka pendek 

Yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau 

kegiatan untuk satu periode akuntansi yang akan datang. Anggaran ini terdiri 

dari: 

 Anggaran penjualan 

 Anggaran produksi, 

 Anggaran pemakaian bahan langsung 

 Anggaran pembelian bahan baku 

 Anggaran upah langsung 

 Anggaran pembelian biaya overhead 

 Anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi 

 Anggaran biaya penjualan dan promosi 

 Anggaran biaya administrasi 

 Anggaran kas 

 Anggaran piutang, dan lain sebagainya 

 

2. Anggaran Jangka Panjang 

Yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun 

anggaran dengan waktu lebih dari satu tahun. 

 

D. ANGGARAN BERDASARKAN AKTIVITAS 

Anggaran berdasarkan aktivitasnya terdiri dari: 

1. Anggaran operasional (operation/recurrent budget) 

Yaitu anggaran yang digunakan untuk menjalankan operasi/kebutuhan 

harian dalam menjalankan PERUSAHAAN dalam kurun waktu satu tahun. 

 



 

 Bentuk-Bentuk Penganggaran Perusahaan | 13 

2. Anggaran modal (capital/investment budget) 

Yaitu anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan 

pembelanjaan aktiva tetap. 
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TREND & FORCAST PENJUALAN 

 
A. TREND 

Trend merupakan gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan 

menuju pada satu arah, yaitu arah naik dan turun (Atmajaya, 2009). 

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka 

panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan 

nilainya cukup rata atau mulus (Purwanto S.K, 2011). 

Metode Analisis Trend terdiri dari: 

1. Metode Semi Rata-rata (Semi Average Method) 

Metode setengah rata-rata pada prinsipnya adalah membagi data dalam 

dua bagian yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. selanjutnya dua 

kelompok tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan trend dan 

forecasting. Persamaan untuk menghitung Metode setengah Rata-Rata (Semi 

Average Method) adalah:        

Dimana: 

a =Nilai Rata-rata Kelompok 1  

b =  

n =Jumlah Data Per kelompok 

X =Jumlah Tahun Dihitung dari tahun dasar 
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Langkah-langkah Metode Setengah Rata-rata (Semi Average Method) 

a) Membagi data dalam dua kelompok sama besar 

b) Menghitung rata-rata setiap kelompok 

c) Menghitung nilai “a” 

d) Menghitung nilai “b” 

e) Menentukan nilai “X” 

f) Nilai X untuk data genap adalah -5, -3, -1, +1, +3, +5 Dan untuk data ganjil 

-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 

 

Sebagai contoh untuk data berjumlah genap, 8 data maka menghitung x 

adalah: 

Tabel 1 Menghitung nilai X 

 

a) Menghitung Nilai dan Garis Tengah 

 Hitung nilai Trend untuk masing-masing Y, dengan menggunakan 

persamaan: 

 Y = a0 + bX 

 Dimana: 

 a0 = Nilai rata-rata kelompok 

 b = 

 n = jumlah data per kelompok 

 X = Nilai X masing-masing Kelompok 

 

b) Menghitung Nilai Forecast 

Untuk menghitung nilai forecast, X yang dipergunakan adalah 

berdasarkan perhitungan dari tahun dasar. Untuk lebih jelasnya adalah 

sebagaimana data di bawah ini. Misalkan data yang didapatkan adalah 8 
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tahun sebagaimana di atas, maka Nilai X untuk tahun 2012 adalah sebagai 

berikut: 

 

Selanjutnya nilai “X” untuk tahun 2012, dipergunakan untuk menghitung 
Forecast dengan persamaan yang ditemukan. 

 

Contoh: 

Sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Surabaya, berdasarkan laporan 

keuangan didapatkan laporan tahun 2004 sampai dengan 2012 adalah 

sebagai berikut: 
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Menghitung nilai b : n= jumlah data =8, rata-rata kelompok 1 = 6930,75 

dan rata-rata kelompok 2 = 10081,75 

 

Persamaan Trend untuk kelompok 1 

Nilai “a” adalah rata-rata pada kelompok 1 = 6930,75 sehingga 

persamaan trend kelompok 1 adalah: 

 

Persamaan Trend untuk kelompok 2 

Nilai “a” adalah rata-rata pada kelompok 2 = 10081,75 sehingga 

persamaan trend kelompok 2 adalah: 

 

 

Dengan menggunakan persamaan di atas maka nilai trend untuk data 

tersebut adalah: 
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Berdasarkan hasil tabel di atas maka garis trend dan real dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

B. MENGHITUNG FORCAST 

Berdasarkan analisa trend di atas, berapakah Forecast untuk tahun 2012, 

untuk itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan yang telah 

ditemukan di atas: 

Y = 6930,75 + 393,875X 

Nilai X dihitung dengan berdasarkan tahun dasar, dengan mengacu pada 

tabel sebelumnya maka nilai X untuk tahun 2012 adalah: 

 

Menghitung penjualan tahun 2012, X = 13, maka:  

Y = 6930,75 + 393,875X 

Y = 6930,75 + 393,875 (13) 

Y = 12051,13 

Penjualan Tahun 2012, diramalkan sebesar 12051,13 
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1. Metode Trend Moment 

Metode Trend Moment, menggunakan persamaan yang berbeda dengan 

metode setengah rata-rata untuk menaksir nilai a dan nilai b dalam 

persamaan trend: 

Y = a + bX 

 

Nilai a dan b ditaksir dengan persamaan sebagai berikut:  

Σ Yi = n.a + b.Σ xi 
Σxi yi = a Σ xi + b Σ xi2 

 

Dua persamaan di atas , dilakukan operasi substitusi dan eliminasi untuk 

mendapatkan nilai a dan b. 

pada metode trend moment, nilai X pada persamaan trend dihitung 

dengan menjadikan data pertama sebagai tahun dasar dan nilai X=0. 

 

Contoh: sebagaimana data pada kasus metode setengah rata-rata maka 

akan dihitung berapa nilai a dan b dengan metode Trend Moment. 
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Untuk memudahkan menyelesaikan perhitungan, dibuatkan tabel 

penolong sebagai berikut: 

 

Sehingga persamaan di atas menjadi : 

 

Persamaan ke 1 

Σ Yi = n.a + b.Σ xi  
68050 = 8 . a + b. 28 

68050 = 8 a + 28 b 

 

Σxi yi = a Σ xi + b Σ xi2  
271650 = a. 28 + b. 140 

271650 = 28a + 140b 

 

Penyelesaian: 

Metode substitusi dan eliminasi: 

 

68050 = 8 a + 28 b x7 

271650 = 28a + 140b x 2 

 

68050 = 8 a + 28 b 

271650 = 28 a + 140 b 
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476350 = 56 a + 196 b 

543300 = 56 a + 280 b 

-66950 = 0  -84 b 

b  = 797,02 

68050 = 8 a + 28 (797,02) 

68050 = 8 a + 22316,67 

 

8 a 

 

= 

 

45,733,33 

 

a = 5.716,67  

Y = 5.716,67 + 797,02 X 

 

Mencari Forecast Tahun 2012 

Y = 5.716,67 + 797,02 (8) 

Y = 12.092,86  

 

2. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) 

Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) adalah metode untuk 

menghitung nilai trend pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada 

periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai trend dan forecast terlebih 

dahulu menaksir nila a dan b pada persamaan Y = a + bX. nilai X dihitung 

dengan mengacu pada panduan jika: 

 

Data Gasal maka X: ...., -3,-2,-1,0,1,2,3 , .... 

Data Genap maka X: ...., -3, -1,1,3 , .... 

 

Persamaan untuk menaksir nilai a dan b adalah: 
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Setelah nilai a dan b didapatkan, selanjutnya dihitung berapa nilai trend 

dan berapa nilai forecast untuk waktu yang dinginkan. 

 

Contoh: 

Dengan menggunakan data sebelumnya akan dihitung berapa forecast 

untuk tahun 2012. 

 

 

Untuk memudahkan perhitungan, maka dibuatkan tabel pembantu 

sebagaimana di bawah ini: 

 

Persamaan: 
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Dengan menggunakan tabel pembantu di atas maka didapatkan: 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

1. Analisa Trend adalah analisa untuk mengetahui pola dan tendensi 

pergerakan perusahaan ditinjau dari bidang yang diinginkan 
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2. Beberapa analisa trend memberikan hasil yang berbeda-beda tetapi 

dalam batas yang sewajarnya. 

3. Forecast adalah untuk meramalkan volume dan jumlah pada periode 

yang akan datang. 

4. Hasil dari Forecast sebagai dasar untuk menghitung budget pada periode 

yang diharapkan. 

5. Perbandingan Hasil Forecast dari keempat metode adalah sebagai berikut: 

 

6. Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan bahwa hasil metode trend 

moment dan Least Square adalah sama yaitu sebesar 12.092,86 dan 

metode setengah rata-rata berbeda yaitu sebesar 12.051,13. 
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ANGGARAN PENJUALAN 

 
A. DEFINISI ANGGARAN PENJUALAN 

Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang 

pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. 

Anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci, karena sering digunakan 

sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. 

 

B. MANFAAT ANGGARAN PENJUALAN 

Menurut Welsch Hilton dan Gordon (2000: 174), manfaat anggaran 

penjualan yaitu: 

1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. 

2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam 

proses perencanaan (contoh dalam rencana pemasaran). 

3. Untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain 

dari rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan 

yang dilakukan. 

 

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN ANGGARAN PENJUALAN 

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:45) tujuan penyusunan 

anggaran penjualan adalah: “Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat 

penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang 
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merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, 

khususnya di bidang penjualan”. Sedangkan kegunaan dari anggaran 

penjualan ialah: “Sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan 

kerja serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya”. 
 

D. KOMPONEN-KOMPONEN POKOK DALAM PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENJUALAN 

Dasar-dasar Penyusunan Anggaran 

1. Menyusun tujuan perusahaan 

2. Menyusun strategi perusahaan 

3. Menyusun forecast penjualan  

 

Menyusun Anggaran Penjualan 

1. Anggaran promosi dan advertensi 

2. Anggaran biaya-biaya penjualan 

3. Rencana pemasaran 

 

E. FAKTOR-FAKTOR SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN 

1. Karakteristik Pasar yang dihadapi 

 Luas Pasar: bersifat lokal/regional/nasional 

 Keadaan persaingan: Monopoli/persaingan bebas 

 Kemampuan pasar untuk menyerap barang (peluang pasar) 

 Keadaan/sifat konsumen: Akhir/konsumen industri. 

2. Kemampuan Finansial 

 Kemampuan membiayai riset pasar yang dilakukan 

 Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target 

penjualan 

 Kemampuan membeli bahan mentah 

3. Keadaan personalia 

 Jumlah tenaga kerja: cukup/kurang/berlebihan 

 Apakah tenaga kerja yang tersedia mampu melaksanakan tugasnya? 

4. Dimensi Waktu 

Berapa lama periode waktu untuk membuat suatu proyeksi/forecast 

penjualan? 



 

 Anggaran Penjualan | 29 

F. POLITIK HARGA DALAM ANGGARAN PENJUALAN 

Contoh politik harga: 

Sebuah perusahaan berharap akan menjual 14.000 unit produknya 

dengan harga Rp 10,00/unit. Biaya yang ditanggung adalah Rp 30.000,00 yang 

bersifat tetap dan Rp 56.000,00 yang bersifat variabel. Tetapi akhir-akhir ini 

diperkirakan target penjualan tidak tercapai. Manajemen dihadapkan pada 3 

pilihan, yaitu: 

a. Mempertahankan apa yang direncanakan 

b. Menaikkan harga 10%, volume turun 10% 

c. Menaikkan volume 10%, harga turun 10% 

 
MEMPERTAHANKAN RENCANA  

KENAIKAN HARGA 10% 

KENAIKAN VOLUME 10% 

- UNIT 
- HARGA/UNIT 

14.000 
Rp 10 

12.600 
Rp 11 

15.400 
Rp 9 

-PENJUALAN RP 
140.000 

Rp 
138.600 

Rp 
138.600 

BIAYA-BIAYA: 

- BIAYA TETAP 

- BIAYA 

VARIABEL 

 

Rp 30.000 

Rp 56.000 

 

Rp 30.000 

Rp50.400 

 

Rp 30.000 

Rp 61.600 

TOTAL BIAYA Rp 86.000 Rp 80.400 Rp 91.600 

LABA Rp 54.000 Rp 58.200 Rp 47.000 
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ANGGARAN PRODUKSI 

 
A. KONSEP DASAR ANGGARAN PRODUKSI 

1. Definisi/Pengertian 

Anggaran Produksi merupakan alat untuk merencanakan, 

mengkoordinasikan dan mengontrol kegiatan produksi 

2. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perencanaan produksi 

 Tingkat Produksi 

 Kebutuhan Fasilitas-fasilitas produksi 

 Tingkat persediaan barang jadi 

3. Tujuan Penyusunan Anggaran Produksi 

 Menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan 

sesuai dengan yang telah direncanakan 

 Menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat 

persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil 

 Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi 

barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin 

4. Penyusunan Anggaran Produksi 

Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan 

rumus acuan sebagai berikut: 

Rencana Penjualan (dari anggaran Penjualan) xxx 

Persediaan Akhir     xxx + 

Kebutuhan selama setahun    xxx 
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Persediaan Awal     xxx - 

Jumlah yang harus diproduksi   xxx 

 

Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran- 

anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja 

langsung dan anggaran biaya overhead pabrik. 

 

5. Hubungan Tingkat Penjualan, tingkat produksi dan tingkat persediaan 

 

 
 

6. Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Produksi 

a. Tahap Perencanaan 

 Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar 

dalam penyusunan bagian produksi 

 Menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus 

dihasilkan 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Menentukan kapan barang diproduksi 

 Menentukan dimana barang akan diproduksi 

 Menentukan urut-urutan proses produksi 

 Menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi 

untuk efisiensi 

 Menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, 

service, dan peralatan 

 Menyusun standar biaya produksi 

 Membuat perbaikan-perbaikan jika diperlukan 

 

Rencana Produksi 

Tingkast 
persediaan 

Rencana 
Penjualan 

Anggaran Biaya 
Overhead 

Anggaran Biaya 
Tenaga Kerja 

Anggaran Bahan 
Mentah 
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Pada umumnya rencana penjualan disajikan dalam unit fisik, sehingga 

menghitung jumlah barang yang harus diproduksi dapat mudah. 

 

Contoh: 

Diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada 

awal periode nanti. Penjualan selama 1 periode direncanakan 800 unit. 

Sedangkan persediaan akhir diperkirakan 180 unit. Sehingga jumlah yang 

harus diproduksi adalah 580 unit. 

 

Cara menghitung: 

Penjualan (Unit) 800 Unit 

Persediaan Akhir 180 unit + 

Kebutuhan Unit 980 Unit 

Persediaan Awal 400 Unit - 

Produksi unit 580 Unit 

 

7. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka 

waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan 

 Fasilitas Pabrik 

 Fasilitas Pergudangan 

 Stabilitas Tenaga Kerja 

 Stabilitas Bahan Mentah 

 Modal yang digunakan 

 

8. Contoh perhitungan Anggaran Produksi 

Rencana penjualan tahun 2011 PT Pianto adalah 56.800 Unit, dengan 

data pada tabel berikut: 

BULAN          PENJUALAN (UNIT) 

JANUARI 6.000 

FEBRUARI 6.400 

MARET 6.400 

APRIL 5.600 

MEI 4.800 

JUNI 4.000 
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JULI 2.800 

AGUSTUS 2.400 

SEPETEMBER 3.600 

OKTOBER 4.400 

NOVEMBER 4.800 

DESEMBER 5.600 

TOTAL 56.800 

 

Sedangkan perkiraan Tingkat Persediaan adalah: 

 Persediaan Awal Tahun = 8.000 Unit 

 Persediaan Akhir Tahun = 6.000 Unit 

 

Dari anggaran di atas, anggaran produksinya adalah: 

Penjualan Unit  xxxx Unit 

Persediaan Akhir  6.000 unit + 

Kebutuhan Unit  xxxx Unit 

Persediaan Awal  8.000 Unit - 

Produksi unit  xxxx Unit 

 

Pilihan Lokasi kebijakan produksi bulanan ada beberapa yaitu: 

a. Mengutamakan stabilitas produk 

b. Mengutamakan stabilitas persediaan 

c. Kombinasi (tk. Persediaan dan produksi berfluktuasi pada batas- batas 

tertentu) 

 

a. Mengutamakan Stabilitas Produksi 

Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan 2 

cara, yaitu: 

 Membagi tingkat produksi per tahun dengan 12, sehingga: apabila 

produksi selama setahun = 54.800 unit, maka produksi perbulan = 

54.800/12 = 4.566,67 unit kelemahan cara ini adalah sering 

ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat sehingga sulit 

melaksanakan produksi secara tepat. 

 Membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-

bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan 
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hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan dimana tingkat 

penjualannya tinggi. 

 

Jadi: produksi selama setahun = 54.800 unit dalam perhitungan 

sebelumnya diperoleh angka 4.566,67 bilangan tersebut dibulatkan menjadi 

angka apabila produksi per bulan = 4.500 unit, maka kekurangannya adalah –
(12 x 4.500) = 800 Unit. 

Kekurangan 800 unit dialokasikan pada bulan-bulan dimana tingkat 

penjualannya tinggi, yaitu: 

 Januari 6.000 Unit 

 Februari  6.400 Unit 

 Maret 6.400 Unit 

 April 5.600 Unit 

 Mei  4.800 Unit 

 Oktober  4.400 Unit 

 Nov  4.800 Unit 

 Des. 5.600 Unit 

 

Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan 

tambahan sebanyak 800/8 bln = 100 Unit 

Jadi jumlah yang diproduksi:  

8 bulan, masing-masing (4.500 + 100) unit = 36.800 Unit 

4 bulan, masing-masing 4.500 Unit  = 18.000 Unit 

Total menjadi 54.800 Unit 

 

Bulan Renc. 

Penjualan 

Persediaan 

Akhir 

Total 

Persediaan 

Persediaan 

Awal 

Renc. 

Produksi 

Jan 6.000 6.600 12.600 8.000 4.600 

Feb 6.400   6.600 4.600 

Maret 6.400    4.600 

April 5.600    4.600 

Mei 4.800    4.600 

Juni 4.000    4.500 
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Juli 2.800    4.500 

Agustus 2.400    4.500 

Sept 3.600    4.500 

Okt 4.400    4.600 

Nov 4.800    4.600 

Des 5.600 6.000   4.600 

Jumlah 56.800    54.800 

 

b. Mengutamakan Stabilitas Persediaan 

Pengendalian tingkat persediaan dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu: 

1) Selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12, 

sehingga: 

Persediaan awal tahun = 8.000 Unit  

Persediaan Akhir tahun  = 6.000 Unit  

Selisih   = 2.000 Unit 

Selisih tersebut dibagi dengan 12,  

sehingga perbulannya menjadi 166,67 Unit. 

2) Membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-

bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan 

hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan dimana tingkat 

penjualannya tinggi atau sesuai kebijakan perusahaan. 

 

Sehingga 2.000/10 = 200 Unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai 

Oktober. 

 

Bulan Renc. 

Penjuala

n 

Persediaa

n Akhir 

Total 

Persediaa

n 

Persediaan 

Awal 

Renc. 

Produk

si 

Jan 6.000 7.800 12.600 8.000 5.800 

Feb 6.400   7.800  

Maret 6.400     

April 5.600     

Mei 4.800     
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Juni 4.000     

Juli 2.800     

Agustu

s 

2.400     

Sept 3.600     

Okt 4.400     

Nov 4.800     

Des 5.600 6.000    

Jumlah 56.800    54.800 

 

c. Cara Kombinasi 

Dengan cara ini, tingkat produksi dan persediaan dibiarkan berubah- 

ubah. Meski demikian, tetap diusahakan terjadi keseimbangan optimum 

antara tingkat penjualan, persediaan dan produksi. 

Contoh: 

Kebijakan manajemen PT Pianto adalah: 

1) Tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di 

bawah rata-rata bulanan. 

 Produksi normal (54.800/12) = 4.566,67  

dibulatkan menjadi 4.600 

 Produksi maksimum (1,15 x 4.600) = 5.290 

 Produksi minimum (0,85 x 4.600) = 3.910 

2) Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 6.400 unit dan tidak boleh 

kurang dari separuh persediaan maksimal. 

 Persediaan maksimal 6.400 unit 

 Persediaan minimal (0,5 x 6.400) = 3.200 unit 

3) Khusus untuk produksi bulan Juli, Agustus, September karena ada 

penurunan permintaan maka harus dikurangi 30% dari tingkat produksi 

normal. 

Produksi Juli, Agust, Sept, = 0,70 x 4.600 

= 3.220 unit 
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Bulan Renc. 

Penjualan 

Persediaan 

Akhir 

Kebutuhan Persediaan 

Awal 

Renc. 

Produksi 

Jan 6.000 6.400  8.000  

Feb 6.400     

Maret 6.400     

April 5.600     

Mei 4.800     

Juni 4.000     

Juli 2.800    3.220 

Agustu

s 

2.400    3.220 

Sept 3.600    3.220 

Okt 4.400     

Nov 4.800     

Des 5.600 6.000    

Jumlah 56.800    54.800 
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Bulan Renc. 

Penjualan 

Persediaan 

Akhir 

Kebutuhan Persediaan 

Awal 

Renc. 

Produksi 

Jan 6.000 6.400 12.400 8.000 4.400 

Feb 6.400 5.200 11.600 6.400 5.200 

Maret 6.400 4.000 10.400 5.200 5.200 

April 5.600 3.600 9.200 4.000 5.200 

Mei 4.800 3.800 8.600 3.600 5.000 

Juni 4.000 4.800 8.800 3.800 5.000 

Juli 2.800 5.220 8.020 4.800 3.220 

Agustus 2.400 6.040 8.440 5.220 3.220 

Sept 3.600 5.660 9.260 6.040 3.220 

Okt 4.400 6.260 10.660 5.660 5.000 

Nov 4.800 6.460 11.260 6.260 5.000 

Des 5.600 6.000 11.600 6.460 5.140 

Jumlah 56.800    54.800 
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ANGGARAN BAHAN BAKU 

 
A. JENIS BAHAN BAKU 

1. Bahan Baku Langsung 

Merupakan bagian dari produk jadi yang biayanya dengan mudah dapat 

ditelusuri dari biaya produk tersebut. Bahan baku ini sifatnya variabel. 

2. Bahan Baku Tidak Langsung 

Merupakan bahan baku yang dipakai dalam proses produksi, tetapi 

biayanya sulit ditelusuri dari biaya produk tersebut. Anggaran bahan baku 

hanya merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku langsung. 

Bahan baku tak langsung akan direncanakan dalam anggaran biaya 

overhead pabrik. 

 

B. PENYUSUNAN ANGGARAN BAHAN BAKU 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku 

adalah: 

1. Budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku 

2. Budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk 

3. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 

satu tahun, triwulan, atau bulanan 

4. Budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku 

yang sebenarnya, untuk mempermudah pengendalian bahan baku 
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Anggaran bahan baku terdiri dari: 

1. Anggaran Kebutuhan Bahan Baku 

Disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk 

keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan diperinci menurut 

jenisnya dan macam barang yang dihasilkan. Anggaran kebutuhan baku untuk 

merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan 

nilai nya dalam rupiah. Secara terperinci pada anggaran ini harus 

dicantumkan: 

 Jenis barang jadi yang dihasilkan 

 Jenis bahan baku yang digunakan 

 Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi 

 Standar Penggunaan Bahan Baku 

 

Standar Penggunaan bahan (SP) adalah bilangan berapa satuan bahan 

mentah yang diperlukan untuk menghasilkan 1 satuan barang jadi Ex: SP 

= 2, untuk barang jadi A dengan bahan baku X. Artinya: untuk 

menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan baku X. 

 

Contoh: 

PT Sumber Wangi memproduksi 2 macam barang yaitu barang A dan 

barang B, dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z. Rencana produksi 6 bulan 

mendatang adalah: 

 

 

 

Barang 
Bahan Baku 

X Y Z 

A 2 3 3 

B 3 2 1 

Bulan A B 

Januari 11.000 8.000 

Februari 12.000 9.000 

Maret 10.000 8.000 

April 13.000 7.000 

Mei 12.000 10.000 

Juni 14.000 10.000 
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2. Anggaran Pembelian Bahan Baku 

Disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada 

periode yang akan datang. Berikut ini adalah konsep jumlah pembelian yang 

paling Ekonomis (Economic Order Quantity): 

a. Biaya Pemesanan 

Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan, semakin 

besar jumlah setiap kali pemesanan, semakin rendah frekuensi 

pemesanan. 

b. Biaya Penyimpanan 

Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan maka biaya 

penyimpanannya akan semakin besar. 

 

Untuk menghitung biaya yang dihasilkan, maka jumlah pembelian yang 

paling ekonomis (Economic Order Quantity) dapat dihitung dengan cara: 

 

Dimana: 

R = jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam jangka waktu ttn S

 = biaya pemesanan 
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P = harga per unit bahan baku 

I = biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam prosentase dari 

persediaan rata-rata 

C/unit = biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah 

 

Contoh: 

PT. Buana memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2006 

adalah 1800kg. Setiap kali dipesan, akan dikeluarkan biaya sebesar Rp.100 

sebagai biaya perangko. Harga per kg bahan mentah adalah Rp.250. Biaya 

penyimpanan akan sebesar 40% dari persediaan rata-rata. Hitung jumlah 

pembelian yang paling ekonomis! 

 

3. Anggaran Persediaan Bahan Baku 

Merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah 

yang disimpan sebagai persediaan. 

 

4. Anggaran Bahan Baku yang habis digunakan dalam produksi 

Sebagai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan, dan sebagian 

dipergunakan dalam proses produksi, anggaran ini merencanakan nilai bahan 

mentah yang digunakan dalam satuan uang. 

 

5. Waktu Pembelian Bahan Baku 

Hal-hal yang harus diperhatikan: 

 Stock out cost 

 Extra carrying cost 

 Lead time 

 Reorder point 
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Contoh perhitungan Reorder Point 

Menurut perkiraan, selama tahun 2006 PT. Sumber Wangi membutuhkan 

bahan mentah sebanyak 10.000 kg. Untuk merencanakan kapan saat 

pemesanan yang tepat harus dilakukan, diamati 20 buah data pemesanan 

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pengamatan tersebut 

diperoleh kenyataan bahwa: 

 Lead time 3 hari= 5 buah 

 Lead time 4 hari= 10 buah 

 Lead time 5 hari= 5 buah 

 

Biaya penyimpanan bahan baku per kg per tahunnya adalah Rp.2. Biaya 

pemesanan adalah Rp.100. Apabila kehabisan bahan baku maka dapat dicari 

bahan baku pengganti. Untuk itu dikeluarkan biaya sebesar Rp. 0,50 bagi 

setiap unit bahan baku pengganti. 

Apabila 1 tahun dianggap 300 hari, dan persediaan bahan baku langsung 

(dimisalkan untuk 10 hari) hitung reorder point nya! 

 

Jawaban: 

Kebutuhan (R) = 10.000 kg   

Carrying cost = Rp.2/kg per tahun  

Procurement cost = Rp.100 per order  

Stock out cost = Rp.0,50/kg 

 

Lead Time Frekuensi Probabilitas 

3 Hari 5 0,25 

4 Hari 10 0,50 

5 Hari 5 0,25 
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Bila lead time 3 hari, maka Economic Carrying Cost (ECC) = 0 (karena 3 

hari adalah waktu yang paling cepat, atau tidak mungkin lebih cepat lagi) 

 Bila lead time 4 hari, maka ECC = 1(0,25)(Rp6,67) = Rp1,6675 

Ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 3 hari (1 hari lebih 

cepat) dengan probabilitas 0,25 

 Bila lead time 5 hari, maka ECC  = 2(0,25)(Rp6,67) = Rp 3,335 

= 1(0,50)(Rp6,67) = Rp 3,335 (+) 

      Rp 6,670 

 

Ada kemungkinan bahwa bahan mentah datang dalam 3 hari (2 hari lebih 

cepat) dengan probabilitas 0,25 atau dalam 4 hari (1 hari lebih cepat) dengan 

probabilitas 0,50 

 

Stock Out Cost (SOC) 

 ebutuhan bahan mentah perhari=
10.000
300 hari

=          
 

Stock out cost per kg = Rp 0,50 

 Jika lead time 5 hari, maka SOC = 0 karena 5 hari merupakan waktu paling 

lama 

 Jika lead time 4 hari, maka 

SOC = 1(0,25)(33,3)(Rp.0,50) = Rp.4,1625 

Ada kemungkinan bahwa bahan baku datang dalam 5 hari (1 hari lebih 

lambat) dengan probabilitas 0,25 

 Jika lead time 3 hari, maka: 

SOC = 2(0,25)(33,3)(Rp0,50)  = Rp 8,325 

1(0,50)(33,3)(Rp0,50)   = Rp 8,325 (+) 

   Rp 16,650 
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C. TUJUAN PENYUSUNAN BAHAN BAKU 

1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku 

2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan 

3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan 

untuk melaksanakan pembelian bahan baku 

4. Sebagai dasar penyusunan product costing, yakni memperkirakan 

komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam 

proses produksi 

5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku 
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ANGGARAN TENAGA KERJA 

 
A. RUANG LINGKUP ANGGARAN TENAGA KERJA 

Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka 

waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan 

kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai 

perencanaan. Tenaga kerja (karyawan) menurut manajemen sumber daya 

manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan 

hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. 

Tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelompokkan menjadi dua yakni: 

1. Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja langsung adalah setiap jenis pekerjaan yang secara langsung 

berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Biasanya di pabrik operasi 

manufaktur setiap karyawan yang melaksanakan tugas- tugas bahwa 

bertalian dengan perakitan atau ciptaan yang nyata dan biayanya dikaitkan 

pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. 

a. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga 

kerja langsung: 

 Rencana produksi 

 Bagian/ departemen yang digunakan untuk melakukan proses 

produksi 

 Standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu unit produk 
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 Sistem upah yang digunakan (menurut waktu per jam, hasil per unit, 

atau dengan insentif interval) 

b. Sifat-sifat tenaga kerja langsung yaitu: 

 Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara 

langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 

 Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya 

variabel. 

 Umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga 

kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk 

akhir (terutama dalam penentuan harga pokok) 

 

2. Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Tenaga kerja tidak langsung disebut juga sebagai tenaga kerja penunjang 

karena sumbangannya kepada proses produksi itu tidak termasuk benar- 

benar menghasilkan produk-produk hanya terkurung konsistensi operasi 

serta kontribusinya pada proses-proses produksi tidak termasuk benar- benar 

menghasilkan produk serta biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. 

Sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung yaitu: 

 Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan 

secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 

 Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang 

semi fixedatausemi variable. Artinya biaya-biaya yang mengalami 

perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat 

kegiatan produksi. 

 Tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu di dalam 

pabrik, tetapi dapat di luar pabrik. 

 

Anggaran tenaga kerja seperti halnya anggaran bahan mentah yaitu 

hanya merencanakan unsur tenaga kerja langsung dan harus disusun 

sebelumnya seperti halnya anggaran produksi. Hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja antara lain: 

1) Kebutuhan tenaga kerja 

2) Pencarian atau penarikan tenaga kerja 

3) Latihan bagi tenaga kerja baru 

4) Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja 
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5) Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja 

6) Pengawasan tenaga kerja 

 

Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dan 

mendapatkan tenaga kerja yang baik dan terampil, yang cocok untuk bidang 

pekerjaannya. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik pada salah satu 

bidang khusus, seperti tenaga teknis dan manajerial harus diperoleh khusus 

pula. Untuk mereka perusahaan tidak segan-segan menyediakan perangsang 

berupa gaji yang besar dan fasilitas yang lengkap ada juga yang melalui 

kaderisasi seperti dengan penawaran beasiswa yang terikat. Karena itu biaya 

tenaga kerja sebetulnya tidak hanya timbul pada saat tenaga kerja itu 

digunakan, akan tetapi sudah ada sebelum tenaga itu siap. 

Seleksi tenaga kerja baru dilakukan dengan berbagai cara seperti ujian 

tertulis atau lisan, psychotest. Semuanya ini bukan bertujuan untuk mencari 

orang- orang yang berpengalaman, melainkan mencari orang-orang yang 

cocok dan mempunyai potensi untuk berkembang. Tenaga kerja yang 

berpengalaman selain mahal juga ada kemungkinan bahwa pengalaman yang 

dimiliki justru tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kesalahan para 

pemimpin dalam hal tenaga kerja akan mengakibatkan pengaruh terhadap 

harga barang yang dihasilkan, sehingga berpengaruh terhadap posisi 

perusahaan dalam persaingan. 

 

B. LANGKAH-LANGKAH DALAM MENYUSUN ANGGARAN TENAGA 

KERJA 

Proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level 

manajer yang terorganisir dalam komite anggaran yang memiliki tugas antara 

lain: 

1. Menyusun pedoman penyusunan anggaran 

2. Menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh setiap 

seksi, bagian atau divisi. 

3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan 

4. Menyetujui anggaran 
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Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja perlu ditentukan terlebih 

dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Manning 

table, merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan: 

1. Jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan 

2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat 

kegiatan. 

3. Bagian-bagian yang membutuhkannya. 

 

Sering kali ditemui dalam praktik yakni satuan hitung atas dasar jam 

buruh langsung (Direct Labor Hour/DHL) dan biaya buruh langsung (Direct 

Labor Cost). Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu 

membuat manning table. Ini disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-

masing kepala bagian perkiraan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan 

judgment saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman- 

pengalaman pada waktu-waktu yang lalu, dengan berpedoman pada tingkat 

kegiatan perusahaan. Setelah itu lalu dihitung jam buruh langsung untuk 

masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian 

tempat mereka bekerja. Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan 

berbagai cara, diantaranya dengan analisa gerak dan waktu. 

Analisis gerak yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang 

dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. 

Sedangkan analisa waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan 

untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai 

hasil dilakukannya analisa gerak dan waktu ini akan diperoleh waktu standar 

yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu, yang 

dinyatakan dengan DLH / Direct Labor Hour. 

Setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, 

kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata (average wage rate) 

untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah untuk 

mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan 

membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja 

langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. 
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C. PERHITUNGAN STANDAR TENAGA KERJA 

Secara struktural, anggaran tenaga kerja harus sesuai dengan struktur 

rencana tahunan. Oleh karena itu anggaran ini harus menunjukkan biaya dan 

jam kerja langsung menurut tanggung jawab, menurut waktu dan produk. 

Biaya kerja langsung sehari-hari terlepas dari pengawasan langsung. Banyak 

perusahaan mengembangkan standar-standar kerja yang realistis untuk 

banyak aktivitas laporan ini dibandingkan dengan hasil sebenarnya dan 

dilaporkan setiap hari. Laporan ini pada dasarnya menunjukkan: 

1. Jam yang dikerjakan sebenarnya 

2. Jam standar untuk produksi sebenarnya 

3. Selisih waktu 

 

D. PERHITUNGAN STANDAR KERJA LANGSUNG 

Pada dasarnya budget tenaga kerja berhubungan erat dengan rencana 

laba tahunan, karena merupakan biaya yang paling besar jika dibanding 

dengan biaya lainnya. Anggaran tenaga kerja harus dikembangkan menurut 

jam kerja dan biaya langsung dan juga harus dikembangkan menurut 

tanggung jawab dan menurut periode antara hal ini penting untuk penaksiran 

biaya produksi tiap produk. 

 

E. BEBERAPA SISTEM UPAH 

Upah dibedakan menjadi dua macam, yaitu upah menurut waktu dan 

upah menurut kesatuan hasil. Upah menurut waktu yaitu upah yang 

diberikan kepada pekerja menurut waktu kapasitas kerjanya, pembayaran 

upah tersebut dilakukan secara harian, mingguan maupun bulanan. 

Sedangkan upah menurut kesatuan hasil yaitu upah yang diberikan kepada 

para pekerja menurut prestasi yang dihasilkan oleh para pekerja tersebut, 

antara lain: 

1. Sistem upah harian 

Berdasarkan sistem upah harian tiap karyawan diberi jumlah untuk satu 

hari kerja. Satu jumlah jam kerja tertentu biasanya terdiri hari standar dan 

oleh karena sistem upah harian sama dengan sistem upah per jam. Cara 

menentukan Jam Kerja Tenaga Langsung (JKTL): 
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a. Menghitung rata-rata jam kerja yang digunakan dalam pelaksanaan, 

pekerjaan berdasarkan data tahun lalu. 

b. Mencoba menjalankan operasi di bawah keadaan normal yang 

diharapkan. 

c. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. 

d. Mengadakan taksiran yang wajar. 

e. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja 

yang tidak dapat dihindari dan factor kelelahan. 

 

Jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya 

dengan analisa gerak dan waktu yang sudah dijelaskan di atas. 

 

Contoh: 

Dalam sebuah perusahaan dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja 

langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan yakni golongan I, II 

dan III. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah sebagai 

berikut: 

 Golongan I = Rp 150/orang/DLH 

 Golongan II = Rp 200/orang/DLH 

 Golongan III = Rp 250/orang/DLH 

 

Jumlah masing-masing golongan adalah: Golongan I 50 orang, Golongan II 

20 orang dan Golongan III 5 orang, dengan jumlah 75 orang 

 

Setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, 

kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata (average wage rate) 

untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Cara yang termudah untuk 

mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan 

membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja 

langsung dengan jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan. Tingkat 

upah rata-rata tenaga kerja langsung perusahaan tersebut (per orang per DLH) 

dapat dihitung sebagai berikut: 
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Golongan Tingkat upah per 

jam (Rp) 

Jumlah 

(orang) 

Jumlah 

(DLH) 

Jumlah 

(Rp) 

I 150 50 100 750.000 

II 200 20  400.000 

III 250 5  125.000 

        total 75 100 1.275.000 

 

Tingkat upah rata-rata = total upah/ (total pekerja*DLH) 

= 1.275.000/ (75*100) 

= Rp 170/DLH. 

 

2. Sistem upah perpotong 

Berdasarkan jumlah upah dari pada jumlah barang produksi yang 

diproduksi karena menurut teori karyawan harus dibayar menurut hasil kerja 

nyata. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan 

dengan tarif upahnya. Contoh: PT Unpam 552 mempunyai 3 bagian produksi, 

yakni bagian I, II dan III. Ada dua macam barang yang di produksi, yakni X dan 

barang X diproduksi melalui ketiga bagian, sedangkan barang Y hanya melalui 

bagian I dan II saja. 

Rencana jam buruh per unit barang adalah: 

Bagian DLH / unit barang 

 X Y 

I        0,4        0,2 

II        0,2 - 

III       0,4       0,2 

 

Rencana tingkat upah rata-rata adalah: 

Bagian Tingkat upah/DLH 

I Rp 20 

II Rp 15 

III Rp 10 
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Sedangkan rencana tingkat produksi tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

BULAN/KUARTAL BARANG 

 

JANUARI 

X Y 

70.000 34.000 

PEBRUARI 80.000 36.000 

MARET 80.000 38.000 

KUARTAL II 240.000 140.000 

KUARTAL III 230.000 127.000 

KUARTAL IV 260.000 145.000 

JUMLAH 960.000 520.000 

 

Produksi PT Unpam 552 menyusun 2 sub anggaran tenaga kerja, yakni: 

 Anggaran yang khusus merencanakan biaya tenaga kerja langsung 

 Anggaran yang merencanakan kerja buruh langsung (DLH) saja 

 

Anggaran biaya tenaga kerja langsung: 

a. Jumlah barang yang diproduksi, yang dilihat dari anggaran produksi 

b. Jam buruh langsung (DLH) yang diperlukan untuk mengerjakan 1 unit 

barang 

c. Tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung 

d. Jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan 

e. Waktu produksi barang (bulan atau kuartal) 

 

3. Sistem upah bonus 

Dalam sistem upah bonus setiap karyawan dibayar secara harian di dalam 

memproduksi sejumlah minimum tertentu, dan untuk jumlah di atas 

minimum karyawan menerima tambahan kompensasi. Biaya tenaga kerja 

langsung hanya menyangkut perkalian satuan dengan yang lainnya. Suatu 

pendekatan yang kurang cermat terhadap suatu penentuan rasio historis 

antara upah yang dibayarkan dengan jam kerja langsung yang dikerjakan 

Di departemen produksi. Rasio historis ini kemudian disesuaikan dengan 

kondisi-kondisi yang telah berubah atau memang diharapkan berubah. Perlu 

dipahami, bahwa upah rata-rata yang didasarkan pada historis hanya berguna 

untuk perencanaan waktu yang akan datang apabila terdapat konsistensi-
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konsistensi dalam aktivitas dan jam-jam yang dikerjakan ditetapkan dengan 

tarif yang berbeda. 

 

F. FUNGSI PENGAWASAN DAN PERENCANAAN DARI ANGGARAN 

TENAGA KERJA 

Pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya 

pendekatan yang baik terhadap para buruh, sehingga mereka dapat bekerja 

secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyusunan 

secara baik dari Anggaran Tenaga Kerja dapat mendatangkan beberapa 

manfaat bagi perusahaan, seperti: 

1. Penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencana yang 

matang. 

2. Pengeluaran/biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara 

lebih efisien. 

3. Harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. 

4. Dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja 

 

Fungsi atau keuntungan lain dari perencanaan anggaran: 1. 

1. Hasil analisis internal data historis perusahaan yang menjelaskan 

kekuatan dan kelemahan kemudian dijadikan bahan baku untuk 

membuat program kerja di masa mendatang. 

2. Analisis eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan kendala yang 

dihadapinya, kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat program 

kerja di masa mendatang. 

3. Sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan 

keuangan. 

4. Sebagai sarana koordinasi antar seksi, divisi dari suatu perusahaan.  

 

Beberapa kelemahan dari perencanaan anggaran: 

1. Prediksi kegiatan bisnis di masa mendatang belum tentu tepat atau 

belum tentu mendekati kenyataan. 

2. Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa datang sulit 

diprediksi sehingga sering tidak terjangkau dalam pemikiran pembuatan 

anggaran. 
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3. Sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun 

dalam pelaksanaan. 

 

  



 

 

 

 

 

BIAYA OVERHEAD PABRIK (BOP) 

 
A. PENGERTIAN BIAYA OVER HEAD PABRIK 

Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan 

perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung 

dan biaya tenaga kerja langsung. 

 

B. MANFAAT ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Secara umum anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat 

pedoman kerja. Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan anggaran biaya 

overhead pabrik adalah: 

 Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien 

 Menentukan harga pokok produk secara lebih tepat 

 Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat 

(departemen) dimana biaya dibebankan 

 Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik 

 

Tujuan pengawasan biaya overhead pabrik: 

 Untuk mengetahui sesuai tidaknya realisasi dengan yang direncanakan 

 Untuk mengetahui besar kecilnya biaya overhead 

 Untuk menentukan bagian-bagian yang bertanggung jawab 
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C. SIFAT BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Sifat biaya overhead pabrik terdiri dari tiga macam: 

1. Biaya tetap Adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah (tetap) pada 

berbagai tingkat produksi. Termasuk dalam biaya ini misalnya biaya 

depresiasi gedung, mesin, kendaraan, gaji pegawai bagian produksi. 

2. Biaya Variabel Adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan 

jumlah produksi pada satu periode. Termasuk ke dalam biaya ini misalnya 

biaya bahan penolong. 

3. Biaya semi variabel Adalah biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak 

proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Termasuk dalam biaya 

ini adalah biaya pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung. 

 

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN 

ANGGARAN BOP 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun anggaran 

BOP adalah: 

1. Anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan 

kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan 

dating 

2. Berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan (misalnya standar 

pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik dan sebagainya) 

3. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan 

4. Metode depresiasi, khususnya terhadap aktiva tetap 

5. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi 

biaya- biaya yang semula merupakan satu kesatuan, menjadi beberapa 

kelompok biaya dimana biaya tersebut terjadi. 

 

E. PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Karena biaya overhead pabrik terdiri dari tiga macam sifat biaya maka 

penentuan anggaran BOP adalah sebagai berikut: 

1. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak 

manajemen, baik bagian pabrik atau produksi maupun manajemen 

puncak. Kemungkinan yang lain, biaya tetap ditentukan oleh pihak luar, 

misalnya ditentukan oleh pemerintah. 
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2. Biaya yang bersifat variable ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang 

disesuaikan dengan kondisi yang akan dating. 

3. Biaya yang bersifat semi variabel akan ditentukan dengan menganalisis 

biaya pada beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokannya ke 

dalam biaya tetap dan biaya variable. 

 

F. ALOKASI BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Alokasi biaya overhead pabrik adalah pembagian biaya overhead pabrik 

departemen pembantu ke departemen produksi, atau dari departemen 

pembantu yang lain dan departemen produksi. 

Satuan kegiatan atau satuan penghitung adalah satuan yang dipakai 

untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh bagian produksi 

dan bagian jasa, dalam rangka proses produksi. 

Ditinjau dari bagian yang bertanggung jawab, biaya overhead pabrik 

dikelompokkan sebagai: 

 Biaya langsung, yakni biaya yang semata-mata menjadi tanggung jawab 

bagian yang bersangkutan dan tidak dibebankan ke bagian lain. 

 Biaya tidak langsung, yakni biaya yang menjadi tanggung jawab beberapa 

bagian pada pabrik 

 

Kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran biaya 

overhead pabrik, antara lain adalah: 

 Kapasitas praktis, adalah teoritis (yakni kapasitas pabrik untuk 

menghasilkan produk pada kecepatan penuh, tanpa berhenti selama 

jangka waktu tertentu) dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat 

dihindari karena hambatan intern perusahaan. 

 Kapasitas normal, adalah kemampuan perusahaan berproduksi dan 

menjual produknya dalam jangka panjang. 

 Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, adalah kapasitas sesungguhnya 

yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam periode yang akan datang. 
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ANGGARAN KAS DAN PIUTANG 

 
A. PENGERTIAN ANGGARAN KAS 

Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama 

tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas (aliran kas masuk) 

dan perencanaan pengeluaran kas (aliran kas keluar). Sifat aliran kas terdiri 

dari: 

1. Aliran Kas Masuk 

Aliran kas masuk terdiri dari: 

a. Aliran Kas masuk bersifat kontinyu, dapat berasal dari hasil penjualan 

secara tunai dan hasil pelunasan piutang. 

b. Aliran kas masuk bersifat tidak kontinyu, dapat berasal dari pernyataan 

pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit bank dan 

penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi. 

 

2. Aliran kas keluar 

Aliran kas keluar terdiri dari: 

a. Aliran kas keluar yang bersifat kontinyu, misalnya pembelian bahan baku 

dan pembayaran upah dan gaji. 

b. Aliran kas keluar yang bersifat tidak kontinyu, misalnya pengeluaran kas 

untuk pembayaran bunga dividen, pajak pendapatan, pembayaran 

anggaran hutang, pembelian kembali saham perusahaan dan pembelian 

aktiva tetap. 
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B. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN KAS 

Tujuan perusahaan melakukan penyusunan anggaran kas adalah untuk: 

1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan 

uang kas masuk dengan uang kas keluar. 

2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 

3. Mempersiapkan keputusan pembelajaran jangka pendek dan jangka 

panjang, dimana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana 

tambahan baru dan sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus maka 

perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling 

menguntungkan. 

4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 

5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. 

6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas 

sebenarnya. 

 

Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran kas adalah sebagai dasar 

dalam penyusunan laporan keuangan yaitu neraca. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAS 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kas diantaranya adalah: 

1. Kegiatan operasi 

kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus menerus dilakukan. 

Kegiatan utama perusahaan adalah menjual dan membeli barang/jasa. 

Apabila penjualan tinggi maka kas yang masuk juga tinggi. 

2. Kegiatan investasi 

kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan asset tak lancar yang 

digunakan perusahaan. Kegiatan investasi misalnya menjual dan membeli 

surat berharga jangka panjang. Menjual dan membeli asset tetap. 

 

D. PENGERTIAN ANGGARAN PIUTANG 

Anggaran Piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih 

terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-

perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 
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Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi 

penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. 

Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih 

dari waktu ke waktu serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum 

tertagih  dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 

Piutang dagang memiliki berbagai jenis beban dan biaya yang timbul 

akibat menjual produk secara kredit, diantaranya adalah: 

1. Biaya modal 

2. Biaya administrasi piutang, seperti biaya penagihan piutang dan biaya 

organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang 

3. Piutang mungkin tidak seharusnya dapat ditagih karena adanya resiko 

debitor tidak bertanggung jawab (melarikan diri) atau bangkrut. 

 

Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai 

dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat 

penambahan terhadap kas. 

 

E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN PIUTANG 

1. Volume barang yang dijual secara kredit, apabila barang yang dijual 

secara kredit lebih besar dari pada yang tunai maka jumlah piutang yang 

dianggarkan lebih besar. 

2. Standar kredit, standar kredit yang longgar maka semakin besar piutang 

yang tertanam dan semakin besar resiko piutang 

3. Jangka waktu kredit, semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin 

besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. 

4. Pemberian potongan, pemberian potongan harga yang besar akan 

memperkecil piutang usaha yang tertanam, begitupun sebaliknya. 

5. Pembatasan kredit, yaitu pembatasan nominal kredit yang boleh 

diberikan. Semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar piutang 

usaha yang tertanam dan semakin rendah batasan kredit maka semakin 

kecil piutang yang tertanam. 

6. Kebijakan penagihan piutang, kebijakan penagihan piutang yang aktif 

akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Dan kebijakan piutang 

pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. 
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Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menyusun anggaran 

piutang, antara lain: 

1. Dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu 

2. Dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih 

3. Dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit 

 

F. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN KAS 

Langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun anggaran penagihan piutang 

2. Menyusun anggaran penerimaan kas 

3. Menyusun anggaran pengeluaran kas 

4. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara 

5. Memperkirakan pembayaran bunga 

6. Menyusun anggaran kas akhir 

 

G. JENIS ANGGARAN KAS 

Ada dua macam anggaran kas yang diperlukan perusahaan, yakni: 

1. Anggaran kas jangka pendek 

Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. 

Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini 

juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara 

terus menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan 

pada umumnya. 

2. Anggaran kas jangka panjang 

Anggaran ini meliputi jangka waktu lima sampai sepuluh tahun yang 

disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. 

Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus 

memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. 

Anggaran kas jangka panjang bentuknya adalah: 
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Sumber-sumber Kas (penambahan) Penggunaan Kas (pengeluaran) 

a. TR > TC = Laba 

b. Akumulasi penyusutan 

c. Penambahan: 

 Hutang jangka pendek 

 Hutang jangka panjang 

d. Bertambahnya equity 

 Modal disetor 

 Cadangan 

 Laba ditahan 

a. TC > TR = Rugi 

b. Pembelian aktiva tetap 

c. Berkurangnya 

 Hutang jangka pendek 

 Hutang jangka panjang 

d. Berkurangnya equity 

 Modal disetor 

 Cadangan 

 Laba ditahan 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGGARAN PIUTANG 

Beberapa langkah di dalam menyusun anggaran piutang, antara lain: 

1. Menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan 

kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu satu 

bulan atau triwulan 

2. Menentukan besarnya bed debts atau besarnya piutang tak tertagih yang 

harus dicadangkan. 

3. Mengetahui atau mengidentifikasi besarnya term of credit 

4. Perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit 

5. Menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis 
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ANGGARAN UTANG 

 
A. DEFINISI ANGGARAN UTANG 

Utang adalah kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada 

kreditor selama jangka waktu tertentu. Anggaran utang adalah anggaran 

untuk memperoleh dan membayar utang. 

 

B. JENIS UTANG 

1. Utang jangka pendek (short term debt)/utang lancar (current debt) : 

utang dagang, utang usaha, beban terhutang, wesel bayar, kredit 

modal kerja, dll. 

2. Utang Jangka Panjang (long term debt) / utang tak lancar (noncurrent 

debt): utang obligasi, utang hipotek, utang investasi, dll. 

 

C. MANFAAT ANGGARAN UTANG DAN MODAL: 

1. Untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan 

baik 

2. Menambah utang (jangka pendek dan jangka panjang) 

dimaksudkan untuk ekspansi 

3. Utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja 

4. Utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai 

asset tak lancar 
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5. Utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal (anggaran 

utang) meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba 

dan rentabilitas, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dan alat 

pengawas dalam hal pembayaran utang. 

 

D. PERBANDINGAN LABA SEBELUM ADA UTANG DAN SETELAH ADA 

UTANG 

 

Keterangan 
Sebelum 

ada 

utang 

Setelah 

ada 

utang 

Penjualan 1.500 1.800 

Harga pokok barang terjual 1.200 1.200 

Laba Kotor 300 600 

Beban Usaha 200 300 

Laba Usaha 100 300 

Pajak (10%) 10 30 

Laba Bersih setelah pajak 90 270 

 

 

Utang 0 500 

Modal sendiri 1.000 1.000 

Rentabilitas Ekonomis = Laba 

Usaha : Modal Usaha 

10% 20% 

Rentabilitas Modal Sendiri = Laba Bersih 

: Modal Sendiri 

9% 27% 

 

E. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN 

1. Ekspansi: memperluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan 

produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh 

laba yang sebesar-besarnya. 

2. Struktur modal: komposisi modal (utang/modal asing dan modal sendiri) 

yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional 

perusahaan. 
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F. ILUSTRASI PENYUSUNAN ANGGARAN PIUTANG 

1. Penyusunan Anggaran Utang Jangka Pendek 

 Tahap  pertama: Dep. Keuangan bekerja sama dengan Dep. Pembelian 

Rutin mengumpulkan data pembelian dan syaratnya 

 Tahap kedua: menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu 

 Menyusun anggaran utang usaha 

 Contoh: 

PT XYZ memiliki pembelian dianggarkan selama tiga bulan sebagai berikut: 

Januari   RP. 20.000 

Februari  Rp. 30.000 

Maret   Rp. 40.000 

Rp. 90.000 

Syarat pembayaran 5/20;n/30 

 

Kebiasaan membayar: 

 50% dari pembelian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah 

bulan pembelian 

 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama 

 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan pembelian 

 

Dari data tersebut dapat dihitung utang usaha yang dibayar sebagai 

berikut: 

Februari 50% x Rp. 20.000,-  = Rp. 10.000,- 

Potongan = 5% x Rp. 20.000,-    = Rp. 500,- (-) 

Rp. 9.500,- 

30% x Rp.20.000 = Rp. 6.000,- (+) 

Rp. 15.000,-  

Maret.......20% x Rp. 20.000 =  Rp. 4.000,- 

50% x Rp. 30.000 = Rp. 15.000,- 

5% x Rp. 15.000 = Rp. 750,-_(-) 

Rp. 14.250,- 

30% x Rp. 30.000 = Rp. 9.000,-_(+) 

Rp. 23.250,- 

Rp. 27.500,- 
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April......  20% x Rp. 30.000  = Rp. 6.000,- 

50% x Rp. 40.000,-    = Rp. 20.000,- 

Potongan  5% x Rp. 20.000,- = Rp.  1.000,- 

Rp. 19.000,- 

30% x Rp. 40.000,-    = Rp. 12.000,- 

Rp. 31.000,- 

Rp. 37.000,- 

Mei........  20% x Rp. 40.000,-   Rp.   8.000,- 

Seluruh utang dibayar ke pemasok (kas Keluar) Rp. 87.500,- 

 

Jumlah potongan pembelian ................................. Rp. 2.250,- Anggaran 

Utang Usaha PT XYZ selama tiga bulan sebagai berikut: 

Januari........................................................ Rp. 20.000,- 

Februari : 20% x Rp. 20.000,- ...  Rp.4.000,- 

Pembelian ............................  Rp. 30.000,- 

Rp. 34.000,- 

Maret : 20% x Rp. 30.000 ................  Rp.  6.000,- 

Pembelian ............................   Rp. 40.000,- 

Rp. 46.000,- 

 

2. Penyusunan Anggaran Utang Jangka Panjang 

 Tahap pertama: mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli 

 Tahap kedua: mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga 

serta pembayarannya 

 Tahap ketiga: menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang 

 Contoh: 

PT XYZ membeli mesin dan alat pabrik rencananya dibiayai dengan 

kredit investasi bank sebesar Rp 11.000.000,- dengan ketentuan: 

 Bunga 12% setahun dibayar setiap akhir tahun 

 Angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas 

 Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun 
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 Jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun 

dengan tenggang waktu (grace period) 1 tahun, selama tenggang 

waktu bunga dibayar. 

 

Rumus Perhitungan: 

                     i(1 + i)
t
 

A = P   

                    (1 + i)
t
 − 1 

 

Keterangan: 

A = Angsuran 

P = Pinjaman = Rp. 11.000.000  

i = Tingkat Bunga = 12% 

T = tahun 

 

Jangka Waktu 5 tahun – tenggang waktu 1 tahun = 4 tahun 

       0,12(1 + 0,12)
4
 

A = 11.000.000   

       (1 + 0,12)
4
 − 1 

 

0,12 x 1,57351936 

= 11.000.000   

1,57351936 − 1 

= Rp. 3.621.579,- 
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Anggaran Utang Jangka Panjang sebagai berikut: 

 

PT XYZ 

Anggaran Utang Jangka Panjang 

No Angsuran 

(Rp) 

Pembayaran Sisa Utang 

Pokok 

Utang 

Bunga 

Utang 

1 1.320.000 0 1.320.000 11.000.000 

2 3.621.579 2.301.579 1.320.000 8.698.421 

3 3.621.579 2.577.768 1.043.811 6.120.653 

4 3.621.579 2.887.101 734.478 3.233.552 

5 3.621.579 3.233.552 388.027 0 

 

G. ANGGARAN MODAL 

Modal Sendiri adalah selisih lebih harta atas utang Anggaran modal 

adalah proses penganggaran yang dilakukan untuk menentukan nilai dari 

suatu anggaran modal berdasarkan hasil evaluasi penggunaan modal untuk 

pelaksanaan proyek atau investasi tertentu. Anggaran perubahan modal pada 

tiap usaha berbeda-beda. Bentuk badan usaha di Indonesia: perusahaan 

perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan 

koperasi. 

1. Penyusunan anggaran perubahan modal perusahaan perseorangan: 

Contoh: 

Pabrik tahu Slamet mempunyai data selama bulan Januari 2017 sebagai 

berikut: modal Slamet awal Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000,-, tanggal 17 

Januari 2017 direncanakan tuan Slamet menyetor uang tunai untuk 

menambah modal sebesar Rp 5.000.000,-, tanggal 28 Januari 2017 Tn Slamet 

akan menarik uang perusahaan-perusahaan sebesar RP 100.000,- untuk 

keperluan pribadi. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2017 sebesar Rp 

150.000,-. Berdasarkan data tersebut dapat disusun anggaran perubahan 

modal sebagai berikut: 
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Pabrik Tahu Slamet  

Anggaran Perubahan Modal 

Bulan Berakhir 31 Januari 2017 

 

Modal Tn Slamet 1Jan. 2017  = Rp. 1.000.000,-  

Setoran periode ini   Rp. 500.000,-  

Laba Bersih Periode ini               Rp. 150.000,- (+) 

Rp. 1.650.000,- 

Private periode ini   Rp. 100.000,- (-) 

Modal Tn Slamet 31 Januari 2017 Rp. 1.550.000,- 
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ANGGARAN LAPORAN KEUANGAN 

 
A. ANGGARAN NERACA 

Anggaran neraca adalah anggaran yang merencanakan keadaan 

keuangan sebuah perusahaan pada  suatu  periode.  Dalam anggaran neraca 

tersebut   tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari 

sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aktiva, sedangkan 

jumlah utang dan modal sendiri terlihat pada bagian pasiva. 

 

 Kelompok Akun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiva Lancar adalah semua 

harta perusahaan yang 

diharapkan dapat berubah 

menjadi uang dalam tempo satu 

tahun 

Kas uang tunai dan ekuivalen kas 

Surat-surat berharga : investasi jangka 

pendek 

Piutang usaha dan piutang wesel 

piutang karyawan 

persediaan barang dagangan atau 

bahan 

baku 

biaya-biaya yang dibayar dimuka: sewa 

asuransi dll 

perlengkapan usaha 

dan lain-lain 
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Aktiva 

Investasi Jangka panjang adalah 

dana yang ditanamkan pada 

berbagai jenis aktiva yang 

diharapkan memberikan 

penghasilan 

bagi perusahaan 

Investasi dalam surat berharga 

Investasi dalam anak perusahaan 

Investasi dalam aktiva tetap berwujud, 

tanah dll 

dan lain-lain 

Aktiva Tetap Berwujud adalah 

semua aktiva yang berumur 

lebih dari satu tahun dan 

memiliki 

wujud fisik 

Peralatan kantor 

Kendaraan 

Mesin 

Tanah 

Aktiva Tetap Tidak Berwujud 

adalah semua aktiva yang tidak 

memiliki wujud fisik tetapi 

memiliki manfaat 

nyata bagi perusahaan 

Goodwill 

Hak paten 

Merek Dagang 

Hak Cipta 

dan lain-lain 

Aktiva Lain-lain adalah aktiva 

yang tidak dapat 

dikelompokkan pada 

kelompok aktiva di atas 

Titipan kepada penjual 

Bangunan dalam pengerjaan 

dan lain-lain 

 

 

 

 

Kewajiban 

Utang Lancar adalah 

kewajiban perusahaan yang 

akan jatuh tempo 

dalam waktu setahun 

 

Utang Usaha 

Utang Wesel 

Utang Pajak 

Pendapatan Diterima 

Dimuka 

 

Pendapatan Diterima Dimuka 

Uang Jangka Panjang 

adalah kewajiban yang 

jatuh tempo lebih dari 

setahun 

 

Utang Bank 

Utang Obligasi 

Dan Lain-lain 
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Ekuitas 

Ekuitas Pemilik adalah 

semua kewajiban 

Perusahaan kepada pemilik 

perusahaan 

Modal/Modal Saham 

Laba Ditahan 

 

B. TUJUAN DAN MANFAAT ANGGARAN NERACA 

1. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan 

dengan data yang termuat pada berbagai anggaran periode yang 

bersangkutan. Anggaran ini dibuat dengan manfaat. 

2. Sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan 

kegiatan produksinya terutama dalam hal modal yang berasal dari kas 

atau utang. 

3. Sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak 

menguntungkan yang ingin di hindarkan manajemen 

4. Sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua 

jadwal lain. 

5. Sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam 

memimpin jalannya perusahaan 

6. Sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang 

akan datang. 

 

C. FAKTOR YANG BERPENGARUH 

 

                 Tabel Faktor yang mempengaruhi Elemen Neraca 

Akun Neraca Faktor yang berpengaruh 

Aktiva  

Kas Saldo awal kas pada suatu periode ditambah 

dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan 

pengeluaran kas pada suatu periode 

Piutang 

Usaha 

Saldo awal piutang usaha ditambah dengan 

penjualan kredit pada satu periode dikurangi 

dengan penerimaan piutang usaha. 

 

 



 

82 | Konsep Dasar Penganggaran Perusahaan 

Persediaan Persediaan pengaman / safety stock 

Perlengkapan 

Usaha 

Jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya 

pada suatu periode tertentu. 

Aktiva Tetap Nilai aktiva tetap pada awal suatu periode 

ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap 

baru dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang 

dijual pada suatu periode 

Kewajiban  

Utang usaha Saldo utang usaha pada awal periode ditambah 

dengan pembelian kredit yang direncanakan 

dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan 

dibayar pada satu periode tertentu 

Utang Bank Saldo utang bank pada awal periode ditambah 

dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari 

bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh 

tempo dan akan dibayar pada periode tertentu 

Obligasi Saldo utang obligasi pada awal periode ditambah 

dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan 

pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh 

tempo dan akan dibayar pada periode tertentu 

Modal Saham Jumlah lembar saham yang beredar pada awal 

periode ditambah dengan jumlah lembar saham 

baru yang akan diterbitkan, dikalikan dengan 

nominal nya 

Laba Ditahan Saldo laba ditahan pada awal periode ditambah 

dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi 

dengan jumlah deviden yang direncanakan akan 

dibagikan pada periode tersebut. 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa anggaran neraca pada akhir suatu 

periode tertentu sangat dipengaruhi oleh saldo awal periode dari setiap 

elemen yang ada pada neraca. Ini berarti, neraca pada awal tahun akan 

berpengaruh langsung pada anggaran neraca pada akhir periode tersebut. 

Setelah neraca pada awal periode diketahui, maka anggaran neraca pada 
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akhir periode akan dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai hal yang 

mempengaruhi kenaikan dan penurunan setiap elemen neraca tersebut. 

 

D. METODE 

Untuk menyusun anggaran neraca, metode yang paling mudah adalah 

menggunakan persamaan akuntansi dasar. Di mana di dalam metode 

tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama 

dengan besarnya utang/kewajiban dan modal/ekuitas dari suatu badan usaha 

tertentu. 𝐴 𝑡 𝑣  = 𝐾𝑒𝑤 𝑗   𝑛 + 𝐸 𝑢 𝑡 𝑠 
 

Setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva 

suatu badan usaha, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam 

komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu 

komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah 

satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam 

komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu 

komponen aktivalainnya. 

 

Contoh Soal: 

PT. Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. 

Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran neraca perusahaan tersebut 

untuk akhir tahun 2009, tim penyusun anggaran perusahaan tersebut 

mengumpulkan berbagi data berikut: 

Neraca 

Per 31 Desember 2018 

Kas 1.625.000.000 Utang Usaha 600.000.000 

Piutang Usaha 550.000.000 Utang Bank 700.000.000 

Perlengkapan Kantor 4.000.000   

Persediaan Bahan Baku 200.000.000   

Persediaan Barang Jadi 150.000.000 Modal Saham 2.000.000.000 

Aktiva Tetap 1.200.000.000 Laba Ditahan 429.000.000 

 

 

Total Aktiva 

 

 

3.729.000.000 

Total Kewajiban 

dan Ekuitas 

Pemilik 

 

 

3.729.000.000 
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Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data 

penunjang sebagai berikut: 

1. Diperkirakan, perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit 

sebesar Rp.1.000.000.000 sepanjang tahun 2009. 

2. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009, 

diperkirakan sebesar Rp. 700.000.000. 

3. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 

2009 sebesar Rp.40.000.000. 

4. Diperkirakan, perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 

2009 sebesar Rp.36.000.000. 

5. Berkaitan dengan aktiva tetap perusahaan, direncanakan 4 unit 

kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar Rp. 

75.000.000 per unit. 

6. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan 

baru seharga Rp.150.000.000. Perusahaan merencanakan membeli 10 

unit komputer baru seharga Rp.6.000.000 per unit dan 10 unit printer 

baru seharga Rp. 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan 

membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga sebesar 

Rp.2.000.000 per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap 

yang direncanakan, sebanyak Rp. 400.000.000 direncanakan akan dibayar 

pada tahun2010. 

7. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara 

kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar Rp. 800.000.000. 

8. Sementara itu, utang usaha yang direncanakan akan dibayar di tahun 

2009 adalah sebesar Rp. 550.000.000. 

9. Perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar Rp. 

200.000.000 pada athun2009. Pada tahun yang sama perusahaan tidak 

merencanakan untuk menambah utang bank. 

10. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai 

berikut: 

 Biaya pemakaian bahan baku sebesar Rp. 300.000.000- 

 Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp. 80.000.000- 

 Biaya overhead pabrik sebesar Rp. 170.000.000 
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Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut, diperkirakan sebesar  

Rp. 25.000.000 merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. 

11. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai 

berikut: 

 Biaya pemasaran sebesar Rp. 300.000.000.- 

 Biaya administrasi dan umum sebesar Rp. 80.000.000 

Dari seluruh biaya operasional tersebut, diperkirakan sebesar Rp. 

20.000.000 merupakan biaya penyusutan aktiva tetap. 

12. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut, diperkirakan harga 

pokok penjualannya sebesar Rp. 600.000.000. 

 

Proyeksi Neraca 2018 (dalam Jurnal) 

 

 

a. Transaksi penjualan kredit ini akan menambah akun piutang usaha dan 

menambah laba ditahan sebesar Rp 1.000.000.000 

b. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah akun kas dan 

mengurangi akun piutang usaha sebesar Rp 700.000.000 

c. Transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah akun peralatan 

kantor dan mengurangi akun kas sebesar Rp 40.000.000 

d. Transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi akun 

peralatan kantor dan mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp 

36.000.000 

e. Transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah akun kas dan 

mengurangi akun aktiva tetap sebesar Rp 300.000.000 
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f. Transaksi pembelian aktiva tetap sebesar Rp 845.000.000; dimana 

sebanyak Rp445.000.000 akan dibayar tunai dan sisanya akan dibayar 

secara kredit, akan menambah akun aktiva tetap sebesar Rp 845.000.000 

dan mengurangi akun kas sebesar Rp 445.000.000 serta menambah akun 

utang usaha sebesar Rp 400.000.000. 

g. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah akun 

persediaan bahan baku dan menambah akun utang usaha sebesar Rp 

800.000.000. 

h. Transaksi pembayaran utang usaha ini akan mengurangi akun utang 

usaha dan mengurangi akun kas sebesar Rp 550.000.000. 

i. Transaksi pembayaran utang bank ini akan mengurangi akun utang bank 

dan mengurangi akun kas sebesar Rp 200.000.000. 

j. Transaksi pembagian deviden ini akan mengurangi akun kas dan 

mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp 350.000.000. 

k. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar Rp 550.000.000 ini akan 

menambah akun persediaan barang jadi sebesar Rp 550.000.000 dan 

mengurangi akun   kas sebesar   Rp   225.000.000,   mengurangi   akun   

persediaan    bahan bau sebesar Rp300.000.000 dan mengurangi akun 

aktiva tetap (penyusutan) sebesar Rp 25.000.000. 

l. Transaksi pencatatan biaya operasi sebesar Rp 380.000.000 ini aka 

mengurangi akun kas sebesar Rp 360.000.000 dan mengurangi akun kas 

sebesar Rp 225.000.000; dan mengurangi akun aktiva tetap (penyusutan) 

sebesar Rp 20.000.000 serta mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp 

380.000.000. 

m. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar Rp 600.000.000 ini 

akan mengurangi akun persediaan barang jadi sebesar Rp 600.000.000 

dan mengurangi akun laba ditahan sebesar Rp 600.000.000. 

 

Berdasarkan kertas kerja penyusunan anggaran neraca tersebut di atas, 

maka dapat disusun anggaran neraca PT. Tintamas per 31 Desember 2009, 

sebagai berikut: 
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Neraca 

Per 31 Desember 2018 

Kas 455.000.000 Utang Usaha 1.250.000.000 

Piutang Usaha 850.000.000 Utang Bank 500.000.000 

Perlengkapan Kantor 8.000.000   

Persediaan Bahan 

Baku 

 

700.000.000 

  

Persediaan Barang Jadi 100.000.000 Modal Saham 2.000.000.000 

Aktiva Tetap 1.700.000.000 Laba Ditahan 63.000.000 

 

Total Aktiva 

 

3.813.000.000 

Total Kewajiban 

dan Ekuitas 

Pemilik 

 

3.813.000.000 
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ANGGARAN LABA RUGI 

 
Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada 

pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan di tanggung 

oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Informasi-informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi dari anggaran-anggaran 

yang telah disusun sebelumnya. 

 

A. SUMBER INFORMASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN LABA 

RUGI 

Di bawah ini adalah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan anggaran laba rugi. 

1. Anggaran Penjualan, menyediakan informasi tentang perkiraan nilai 

penjualan dalam satu periode anggaran 

2. Anggaran produksi menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal 

dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban 

pokok penjualan di anggaran laba rugi 

3. Anggaran biaya produksi menyediakan informasi tentang produksi dalam 

satu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya 

pemakaian bahan baku langsung, dan biaya tenaga kerja langsung, dan 

biaya overhead produksi. Informasi ini diperlukan untuk menghitung 

beban pokok penjualan dalam anggaran laba rugi. 
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4. Anggaran beban operasi menyediakan informasi tentang perkiraan nilai 

beban penjualan dan adm perusahaan 

5. Anggaran pajak penghasilan badan, tarif pajak penghasilan dan 

diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak penghasilan yang 

harus ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. 

6. Anggaran kas menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan 

bunga, dan beban piutang tak tertagih. 

 

B. TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN LABA RUGI 

Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT. Kenari untuk 

menyusun anggaran laba rugi bulan April 2018. 

1. Anggaran produksi bulan Maret 2016 menyajikan informasi sebagai 

berikut: 

Anggaran Produksi  

PT Kenari 

Bulan April 2018 

Sepatu 

Penjualan (Unit) 8.000 

Ditambah: Persediaan Akhir barang jadi 4.000 

Jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000 

Dikurang: Persediaan awal barang jadi 2.000 

Jumlah Barang jadi yang akan diproduksi 10.000 

 

2. Harga jual barang jadi per unit selama bulan April 2016di perkirakan 

sebesar Rp.100.000 

3. Total biaya persediaan barang jadi per 1 April sebesar 80.000.000 

4. Beban umum dan administrasi untuk bulan April di perkirakan sebesar 

20.000.000 

5. Beban bunga bulan April di perkirakan sebesar 20.000.000 Anggaran Laba 

Rugi PT. Kenari: 
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Anggaran Laba Rugi PT. Kenari: 

 

PT. Kenari   

Anggaran LABA RUGI 

Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 

April 2018 

Penjualan  800.000.000 

Beban Pokok Penjualan   

Saldo awal persediaan barang jadi 80.000.000  

Biaya Produksi 300.000.000  

Persediaan barang jadi tersedia untuk dijual 380.000.000  

Dikurangi: Persediaan akhir barang jadi 152.000.000  

Beban Pokok Penjualan  228.000.000 

Laba Kotor yang dianggarkan  572.000.000 

Beban Operasi   

Beban Penjualan 40.000.000  

Beban Administrasi 20.000.000 60.000.000 

Laba Operasi yang dianggarkan  512.000.000 

Pendapatan dan beban lain-lain   

Beban Bunga 20.000.000 20.000.000 

Laba sebelum pajak penghasilan  492.000.000 

Perkiraan beban pajak penghasilan  147.600.000 

Laba bersih yang dianggarkan  344.400.000 

 

Unit  Biaya (Rp) 

Produksi Bulan Oktober 8.000 300.000.000 

Persediaan barang jadi awal 2.000 80.000.000 

Persediaan barang jadi tersedia dijual 10.000 380.000.000 

 

 Langkah 1 

Membuat format anggaran laba rugi PT. Kenari 

 Langkah 2 

Masukkan perkiraan nilai penjualan untuk bulan April ke dalam format 

anggaran penjualan. Nilai penjualan di peroleh dengan mengalihkan 
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jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual selama bulan April 

dengan harga jual perunit nya 800.000.000 (100.000 x 8.000 unitnya). 

 Langkah 3 

Masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam 

format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya 

persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban 

adm & umum, serta beban bunga untuk bulan April 2016 

 Langkah 4 

Hitung nilai persediaan barang jadi, setelah itu hasilnya dimasukkan ke 

format anggaran laba rugi. 

Berikut perhitungan nilai persediaan akhir barang jadi dengan 

menggunakan asumsi arus biaya rata-rata. 

Biaya rata-rata persediaan untuk dijual sebesar 38.000 (380.000.000: 

10.000 unit). Adapun biaya persediaan akhir barang jadi adalah 

152.000.000 (38.000 x 4.000 unit).  

 Langkah 5 

Hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, 

beban lain- lain, dan laba sebelum pajak penghasilan, perhatikan operasi 

penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi 

di atas. 

 Langkah 6 

Hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang di peroleh dengan 

mengalikan laba sebelum pajak penghasilan dengan tariff pajak 

penghasilan badan. Perkiraan pajak penghasilan badan adalah 

147.600.000 (492.000.000 x 30%). 

 Langkah 7 

Selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba 

bersih yang di anggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak 

penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. 

 

  



 

 

 

 

 

LAPORAN KERJA ANGGARAN 

 
A. KONSEP LAPORAN ANGGARAN 

Laporan Anggaran (Budget report) adalah laporan yang sistematis dan 

terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran beserta analisa dan 

evaluasinya. 

 

B. MANFAAT LAPORAN ANGGARAN 

Laporan anggaran digunakan untuk menyusun kebijakan tindak lanjut 

(follow up) pada waktu yang akan datang. 

 

C. FORMAT BUDGET REPORT 

1. Perbandingan data anggaran dan realisasi 

2. Analisis selisih (menguntungkan atau merugikan) 

3. Menentukan Follow up 

 

D. JENIS BUDGET REPORT 

1. Laporan anggaran Penjualan 

2. Laporan Anggaran Biaya Produksi 

a. Laporan anggaran biaya material 

b. Laporan Anggaran biaya TKL 

c. Laporan anggaran biaya overhead 
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E. LAPORAN ANGGARAN PENJUALAN 

1. Perbedaan Kuantitas: nilai perbedaan karena perbedaan unit penjualan 

realisasi dan unit penjualan yang dianggarkan 

       SK = (KR – KA). HA 

2. Perbedaan Harga: Nilai perbedaan karena perbedaan harga jual/unit 

dalam realisasi dan anggaran. 

       SH = (HR – HA). KR 

 

Contoh Laporan anggaran penjualan 

1. Perbandingan data anggaran dan realisasi penjualan 

UNIT 5.000 4.800 

HARGA/UNIT 1.000 950 

NILAI PENJUALAN 5.000.000 4.560.000 

 

2. Analisa Selisih 

a. Selisih Kuantitas 

SK = (KR-KA). HA = (4.800 – 5.000) 1.000 = 200.000 (turun) 

b. Selisih Harga 

SH = (HR – HA). KR = (950 – 1.000) 4.800 = 240.000 (turun) Total 

selisih. = 440.000 (turun) 

 

F. LAPORAN ANGGARAN BIAYA MATERIAL 

1. Perbedaan Kuantitas SK = (UR – KA). HA 

       URS: Unit Realisasi standar (material yang seharusnya digunakan) URS = 

Realisasi Produk x SUR 

2. Perbedaan Efisiensi  

       SE = (KR – URS). HA 

3. Perbedaan Harga 

       SH = (HR – HA). KR 
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Contoh Laporan Anggaran Biaya Material 

1. Perbandingan data anggaran dan realisasi 

Produksi (Unit) 5.000 5.500 

SUR (Kg) 4 3,82 

Jumlah Material (Kg) 20.000 21.000 

Harga/Kg (Rp) 2.000 2.250 

Biaya Material (Rp) 40.000.000 47.250.000 

 

Berdasarkan perbandingan data tersebut, terdapat kenaikan biaya 

material sebesar Rp 7.250.000,-. Kenaikan tersebut berasal dari: 

 

2. Analisis Selisih 

a. Selisih Kuantitas 

SK = (URS – KA). HA = (22.000 - 20.000) 2.000 = 4.000.000 (Naik) 

Catatan: 

URS = Realisasi Produk x SUR = 5.500 x 4 Kg = 22.000 Kg 

b. Selisih Efisiensi 

SE = (KR – URS). HA = 21.000 – 22.000) 2.000 = 2.000.000 (turun) 

c. Selisih Harga 

SH = (HR – HA). KR = (2.250 – 2.000) 21.000 = 5.250.000 (Naik) Total 

Selisih = 7.250.000 (Naik) 

 

G. LAPORAN ANGGARAN BIAYA TKL 

1. Perbedaan Kuantitas SK = (URS – KA). TA 

       URS: Unit Realisasi Standar (JKL yang seharusnya digunakan) URS = 

Realisasi Produk x SUR 

2. Perbedaan Efisiensi SE = (KR – URS). TA 

3. Perbedaan tarif JKL ST = (TR – TA). KR 

 

Contoh Laporan Anggaran Biaya TKL 

Anggaran produksi tahun 2018 sebesar 5.000 unit. Untuk memproduksi 

satu unit produk memerlukan 3 JKL dengan tarif per JKL sebesar Rp 1.500,-. 

Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 4.800 unit, JKL yang digunakan 15.360 

JKL dengan tarif/JKL Rp 1.450,-/Kg. 
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Berdasarkan data tersebut dapat disusun Laporan Anggaran Biaya TKL 

sebagai berikut: 

1. Perbandingan data anggaran dan realisasi 

 

ANGGARAN  REALISASI 

PRODUKSI (UNIT) 5.000 4.800 

PEMAKAIAN JKL/UNIT (JKL) 3 3,2 

JUMLAH JKL (JKL) 15.000 15.360 

TARIF JKL (RP) 1.500 1.450 

BIAYA JKL (RP) 22.500.000 22.272.000 

 

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat penurunan biaya JKL 

sebesar Rp 228.000,-. Penurunan tersebut berasal dari: 

 

2. Analisis Selisih 

a. Selisih Kuantitas 

SK = (URS – KA). TA = (14.400 – 15.000) 1.500 = 900.000 (Turun) 

Catatan: 

URS = Realisasi Produk x SUR = 4.800 x x3 JKL = 14.400 JKL 

b. Selisih Efisiensi 

SE = (KR – URS). TA = (15.360 – 14.400) 1.500 = 1.440.000 (Naik) 

c. Selisih Tarif 

SH = (TR – TA). KR = (1.450 – 1.500) 15.360 = 768.000 (Turun) Total 

Selisih = 228.000 (Turun) 

 

H. LAPORAN ANGGARAN BIAYA OVERHEAD 

1. Perbedaan Kuantitas 

SK = (KR – KA). TA 

URS: Unit Realisasi Standar (JKL yang seharusnya digunakan)  

URS = Realisasi produk x SUR 

2. Perbedaan tarif OH  

ST = (TR – TA). KR 

 

 



 

 Laporan Kerja Anggaran | 97 

Contoh Laporan Anggaran Biaya OH 

Biaya Overhead Pabrik tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 

(40% tetap). Sedangkan anggaran produksinya sebesar 1.000 unit. Realisasi 

produksi hanya 90% dengan BOP sebesar Rp 9.850.000,-. Berdasarkan data 

tersebut. Dapat disusun laporan anggaran biaya Overhead pabrik sebagai 

berikut: 

1. Perbandingan data anggaran dan realisasi 

 

ANGGARAN  REALISASI 

PRODUKSI (UNIT) 1.000 900 

BOP TOTAL (RP) 10.000.000 9.850.000 

BOP TETAP (40%) 4.000.000 4.000.000 

BOP VARIABEL 6.000.000 5.850.000 

TARIF BOP VARIABEL/UNIT 6.000 6.500 

 

 

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat penurunan biaya Overhead 

Pabrik sebesar Rp 150.000,-. Penurunan tersebut berasal dari: 

 

2. Analisa Selisih 

a. Selisih Kuantitas 

SK = (KR – KA). TA = (900 – 1.000) 6.000 = 600.000 (Turun) 

b. Selisih Tarif 

SH = (TR – TA). KR = (6.500 – 6.000) 900 = 450.000 (Naik)  

Total Selisih.............................................= 150.000 (Turun) 
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