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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat, mendorong setiap 

perusahaan menyusun rencana dan strategi bisnis dalam usahanya untuk 

memenangkan persaingan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

dan mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan tersebut adalah memperoleh 

laba yang optimal dengan meminimalkan pengeluaran biaya (cost) yang terjadi 

dalam proses produksi. Laba atau rugi sering digunakan  sebagai tolok ukur 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian 

dalam memperoleh laba adalah pendapatan dan biaya. 

Biaya merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting dalam 

analisis strategik perusahaan. Proses penentuan dan analisis biaya pada 

perusahaan dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan pada masa yang 

akan datang. Pada dasarnya permasalahan yang sering timbul dalam suatu 

perusahaan adalah penyusunan anggaran yang berkaitan dengan biaya produksi 

kurang efisien. Perusahaan dalam kaitannya menghasilkan barang dan jasa 

memerlukan biaya produksi yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik.  

Bahan baku diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk produksi yang 

dapat diidentifikasikan dengan produk, mudah ditelusur ke produk, dan 

merupakan biaya yang besar atas produk. Dalam suatu kegiatan produksi 

perusahaan harus dapat mempertimbangkan biaya yang terdapat didalamnya 

salah satunya adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku harus dapat 
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diefisienkan agar tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan bahan baku, 

teknik yang digunakan yaitu dengan analisis selisih biaya bahan baku.  

Selain biaya bahan baku perusahaan memiliki faktor utama lain untuk 

menjalankan kegiatan produksinya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Biaya 

tenaga kerja langsung dinilai sebagai kompensasi yang diberikan kepada semua 

karyawan yang terlibat langsung dalam pengolahan produk, mudah ditelusuri 

ke produk tertentu, dan merupakan biaya yang besar atas produk yang 

dihasilkan. Analisis atas biaya tenaga kerja langsung dalam suatu perusahaan 

perlu dilakukan agar laba yang optimal dapat dicapai. Selain biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja langsung juga terdapat biaya overhead pabrik. Biaya 

overhead pabrik dimaksudkan sebagai seluruh biaya produksi yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. 

Dalam suatu perusahaan biaya overhead pabrik juga perlu diefisienkan untuk 

memperoleh laba yang optimal yaitu dengan cara melakukan analisis selisih 

biaya overhead pabrik. 

Dalam pengeluaran biaya produksi tersebut harus dilakukan 

pengendalian untuk menghindari pemborosan. Pengendalian biaya ini penting 

sekali untuk meminimalkan biaya produksi, tentunya dengan memperhatikan 

kualitas produk. Dengan biaya yang minimal maka akan menghasilkan laba 

optimal dimana laba yang optimal merupakan tujuan utama perusahaan. 

Di dalam perusahaan manufaktur aktivitas produksi mempunyai peranan 

penting dalam perubahan proses industri. Besarnya modal yang digunakan 

pada aktivitas produksi menyimpulkan akan hal itu. Kegagalan atau 

keberhasilan perusahaan dapat ditentukan dari cepat lambatnya pengelolaan 
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atas biaya produksi. Pengendalian diperlukan didalam pengelolaan faktor 

produksi sebagai alat untuk mengarahkan perencanaan semula. 

Dalam industri manufaktur untuk memperoleh laba optimal, salah satu 

upaya yang harus dilakukan perusahaan adalah dengan berusaha menciptakan 

suatu produksi yang efisien. Selain itu pihak manajemen harus bekerja secara 

optimal dalam pengeluaran biaya produksi dengan langkah melakukan 

perencanaan yang matang serta senantiasa melakukan pengendalian biaya. 

Sebagaimana halnya PR. Semanggimas Agung Tulungagung. 

PR. Semanggimas Agung Tulungagung merupakan bagian dari dunia 

usaha nasional yang mempunyai kedudukan sebagai perusahaan rokok swasta, 

memiliki potensi besar dalam memproduksi produk rokoknya, serta 

peranannya yang juga memberikan devisa kepada negara sangat strategis 

dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. PR. Semanggimas 

merupakan perusahaan yang bersifat padat karya yaitu lebih banyak 

menggunakan tenaga kerja manusia dari pada tenaga mesin. Dengan demikian, 

kamampuan PR. Semanggimas dalam menyusun anggaran yang mempunyai 

sifat fleksibel sebagai sistem perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan 

perlu di tingkatkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

PR. Semanggimas yang memproduksi rokok Dji-it kuning dan Dji-it 

exclusive merupakan usaha yang mudah terpengaruh oleh perubahan 

lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Untuk itu, sebagai upaya 

mengantisipasi situasi yang dinamis atau selalu berubah setiap saat pada masa 

yang akan datang sangat diperlukan  adanya suatu anggaran.  
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Sebuah anggaran diperlukan guna menekan biaya produksi. Selain itu, 

untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan adanya penganggaran dalam 

mencapai sasaran dan penerapan dari fungsi manajemen yaitu perencanaan dan 

pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan. Dapat juga di artikan sebagai 

rencana kerja perusahaan di masa mendatang. 

Anggaran digunakan sebagai rencana manajemen PR. Semanggimas 

yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah supaya dapat menumbuhkan 

partisipasi dan motivasi para manajer dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu, semua tingkatan manajemen dari semua bagian harus 

dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Anggaran yang realistis akan 

meningkatkan koordinasi antar individu, terlaksananya kebijakan manajemen, 

dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran juga dapat 

meningkatkan harmoni antara manajer dan karyawan dalam PR. Semanggimas. 

Anggaran yang memperhitungkan perubahan-perubahan dalam aktivitas 

yang mempengaruhi biaya adalah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel 

(fleksibel budget) memberikan nilai pendapatan dan biaya yang seharusnya 

terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Pada saat anggaran 

fleksibel digunakan dalam evaluasi kerja, biaya aktual dibandingkan dengan 

biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual aktivitas selama periode 

tertentu dan bukan dengan anggaran statis. Ini merupakan perbedaan yang 

sangat penting. Jika penyesuaian untuk tingkat aktivitas tidak dibuat, maka 

sangat sulit untuk menilai perbedaan antara biaya aktual dengan yang 

dianggarkan oleh PR. Semanggimas. 
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Untuk menghindari peningkatan biaya produksi yang terus menerus, 

perusahaan perlu menyusun anggaran yang mempunyai sifat fleksibel sebagai 

sistem perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan. Sebagai dasar 

pengendalian biaya maka anggaran harus sistematis, realistis, dan mampu 

dipakai untuk ukuran atas penyimpangan-penyimpangan biaya yang terjadi 

dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang 

dianggarkan. 

Berdasarkan uraian yang tersebut diatas, untuk itu peneliti mengambil 

judul : “Analisis Biaya Produksi Sebagai Dasar Untuk Menyusun Anggaran 

Fleksibel Pada PR. Semanggimas Agung Tulungagung”. 

B. Permasalahan 

PR. Semanggimas Agung Tulungagung yang bergerak di bidang 

produksi rokok dalam penyusunan anggaran yang berkaitan dengan biaya 

produksi, kurang efisien. Dimana terjadi peningkatan jam kerja langsung dan 

peningkatan biaya-biaya overhead pabrik dalam proses produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh proses produksinya 

tidak menggunakan anggaran yang memadai yaitu anggaran yang mampu 

mengendalikan penggunaan biaya untuk proses produksi. Sehingga laba 

operasi yang diperoleh perusahaan tidak sesuai yang ditargetkan. Oleh karena 

itu, PR. Semanggimas perlu menyusun anggaran yang mempunyai sifat 

fleksibel sebagai sistem perencanaan dan pengendalian dalam penggunaan 

biaya untuk proses produksi perusahaan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan analisis biaya produksi sebagai 

dasar dalam menyusun anggaran fleksibel agar laba operasi yang diperoleh 

perusahaan sesuai yang ditargetkan pada PR. Semanggimas Agung 

Tulungagung? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan didalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui penerapan 

analisis biaya produksi sebagai dasar dalam menyusun anggaran fleksibel agar 

laba operasi yang diperoleh perusahaan sesuai yang ditargetkan pada PR. 

Semanggimas Agung Tulungagung. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan khususnya pada 

manajemen perusahaan dalam menerapkan analisis biaya produksi sebagai 

upaya dalam menyusun anggaran fleksibel. 

2. Bagi pihak lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan menjadi sebuah acuan pada 

proses belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti 

Merupakan kesempatan yang baik untuk mencoba mengaplikasikan teori 

yang pernah penulis dapatkan dari bangku kuliah kedalam praktek lapangan. 


