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BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Anggaran Produksi.

Anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang dirumuskan dalam

bentuk angka-angka, dimana mencerminkan kebijaksanaan, sasaran dan tujuan

yang telah digariskan oleh perusahaan. Beberapa pengertian anggaran menurut

para ahli:

Lubis ( 2011:226) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit

satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang.

Penganggaran merupakan proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut

sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan

fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi-fungsi pedoman kerja, alat pengordinasian

kerja, dan alat pengawasan kerja.

Darmanegara (2010:6) anggaran adalah cetak biru untuk gambaran tindakan

dan formalitas dari proses perencanaan. Haruman dan Rahayu (2007:3) anggaran

adalah suatu pendekatan formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung

jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Selanjutnya

menurut Puspita (2010:11) anggaran merupakan suatu pernyataan tertulis, yang

dirumuskan dalam bentuk angka-angka dimana mencerminkan kebijaksanaan,

sasaran dan tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan.
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Anggaran berbeda dengan ramalan, karena anggaran didasarkan pada analisa

secara mendalam dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil

langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah direalisasi

tersebut, sedangkan ramalan semata-mata untuk memperkirakan apa yang terjadi

dimasa yang akan datang. Menurut Ahmad (2007: 18) anggaran berbeda dengan

ramalan (ferocasting). Ramalan (ferocasting) hanya semata-mata usaha

memperkirakan apa yang akan terjadi, tanpa mengikat orang yang meramalkan

bahwa perkiraan yang akan terjadi.

Anggaran merupakan proyeksi bukan prediksi, tetapi suatu estimasi

mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi dan kondisi yang timbul.

Sirait (2006:55) menambahkan bahwa ramalan adalah suatu cara untuk

menggunakan atau menaksirkan kondisi bisnis dimasa mendatang. Pengukuran

tersebut dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif. Rudianto (2009:3) juga

mengemukakan anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang

diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, sedangkan ramalan

adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk

mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya.

Begitu juga menurut Ahmad (2007: 18) anggaran merupakan proyeksi

bukan prediksi, tetapi suatu estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai

situasi dan kondisi yang timbul. Anthony dan Govindarajan (2005:74)

menambahkan anggaran berbeda dengan prediksi. Suatu anggaran adalah suatu

rencana manajemen, dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah positif akan

diambil oleh pembuat anggaran, manajer pembuat anggaran, guna membuat
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kegiatan nyata sesuai dengan rencana, sedangkan prediksi hanyalah suatu

perkiraan akan apa yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi

bahwa pembuat prediksi akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga

prediksinya akan terealisasi.

Perusahaan industri yang memproduksi terus menerus pada dasarnya

mangarah pada sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, agar

perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, pihak manajemen perlu

menyusun anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan kegiatan

operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Setiap kegiatan operasional

perlu adanya anggaran, termasuk dalam proses produksi, agar hasil akhir produksi

dapat tercapai sesui dengan rencana.

Sedangkan produksi merupakan faktor penting dalam sebuah perusahaan

dan merupakan salah satu kegiatan pokok untuk mempertahankan kelansungan

hidup perusahaan. Produksi itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan

menghasilkan atau menambahkan guna suatu barang atau jasa. Nafarin (2009:25)

produksi yaitu mengolah benda (bahan baku) menjadi produk tertentu. Sedangkan

menurut Putong (2005:203) yang dimaksud dengan produksi atau memproduksi

adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menambah kegunaan (nilai guna) suatu

barang. Dalam memproduksi dibutuhkan faktor-faktor produksi yaitu alat atau

sarana untuk melakukan proses produksi, dimana faktor-faktor produksi dalam

ilmu ekonomi adalah manusia (tenaga kerja =TK), modal (uang atau alat modal

seperti mesin =M), SDA (tanah =T), dan skill (teknologi= S).
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Dalam pandangan islam sebagaimana firman Allah dalam Surah

Al-Jasiyah ayat 13:









Artinya: Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di bumi semuanya,

(sebagai rahmat) dari pada-Nya Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang

berfikir. “ (al-Jaatsiyah:13)

Darmanegara (2010:80) anggaran produksi adalah suatu pernyataan dari

hasil produk dan umumnya dingkapkan dalam unit. Rudianto (2009:80) anggaran

produksi adalah rencana perusahaan untuk menghailkan produk perusahaan dalam

jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan

jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu.  Bustami dan Nurlela

(2006:10) anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai

jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode mendatang, yang

mencakup jenis, kuantitas atau unit fungsi, dan penjadwalan operasi yang

dilaksanakan.

Menurut Haruman dan Rahayu (2007:57) anggaran produksi dalam arti luas

penyebaran rencana penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi

perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga

kerja dan kapasitas mesin. Sedangkan  anggaran produksi dalam arti sempit
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adalah suatu perencanaan volume barang yang harus diproduksi perusahaan agar

resume dengan volume penjualan yang telah direncanakan. Selanjutnya anggaran

produksi adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produksi

yang akan di produksi selama periode yang akan datang yang tindakannya

mencakup rencana mengenai jenis (kuantitas), jumlah (kualitas), waktu (kapan)

produksi akan dilakukan.

Gambar I: Secara garis besar anggaran produksi dapat diformulasikan sebagai

berikut:

Rencana penjualan (dari anggaran penjualan XXX

Persediaan akhir XXX

Barang yang tersedia XXX

Persediaan awal XXX

Jumlah yang harus diproduksi XXX

Sumber: Sirait (2006:127), Haruman dan Rahayu (2007)

Menurut Al-qur’an surah Al Baqarah ayat 282:
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Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.
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Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang

lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah:282)

Puspita (2010:13) berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun,

perusahaan dapat menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi.

2. Menentukan mesin dan peralatan yang diperlukan dalam proses

produksi.

3. Tingkat ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan selama proses

produksi berlangsung selama periode tertentu.
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Anggaran produksi membantu perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.

Kenyataan bahwa rencana produksi yang rinci dibuat dan didasarkan pada rencana

penjualan yang realistis, yang berarti bahwa manajemen telah menganalisis dan

membuat rencana khusus mengenai fungsi perencanaan produksi dan masalah

yang berhubungan. Pembuatan anggaran produksi yang rinci memaksa

perencanaan mengenai rencana produksi, kebutuhan bahan dan komponen atau

suku cadang, kebutuhan tenaga kerja, kapasitas pabrik, tambahan modal, dan

kebijakan persediaan.

Perencanaan merupakan dasar manajemen untuk menentukan terlebih

dahulu kegiatan dan hasil yang ingin dicapai pada periode berikutnya dengan

cara-cara yang efektif dan efisien. Karakteristik anggaran menurut Anthony dan

Govindarajan (2005:73) adalah:

1. Anggaran mengistimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut

2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneternya

mungkin didukung dengan jumlah non moneter. Contoh unit yang terjual

dan yang diproduksi

3. Biasanya meliputi waktu satu tahun

4. Merupakan komitmen manajemen, Manajer setuju untuk menerima

tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran

5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi

wewenangnya dari pembuat anggaran
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6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi

tertentu

7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran,

dan varians, dianalisis serta dijelaskan

8. Suatu prediksi biasa dinyatakan atau tidak dinyatakan dalam istilah

moneter

9. Dapat untuk periode waktu kapanpun

10. Pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil

yang diprediksikan

11. Prediksi biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi

12. Suatu prediksi diperbaharui segera setelah informasi baru

mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi

13. Varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala.

Dari sudut pandang manajemen, prediksi keuangan hanya merupakan alat

perencanaan saja, sementara angaran adalah alat perencanaan maupun

pengendalian. Semua anggaran mencakup elemen-elemen prediksi, dalam hal

aman pembuat anggaran tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas

peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk

mencapai tujuan yang dianggarkan. Akan tetapi, jika pembuat anggaran dapat

mengubah anggaran tersebut setiap kuartalnya tanpa persetujuan formal, maka

dokumen tersebut pada dasarnya merupakan perdiksi dan bukan anggaran yang

sesungguhnya. Dokumen tersebut tidak dapat digunakan  untuk evaluasi dan
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pengendalian, karena pada akhir tahun, hasil yang sebenarnya akan selalu sama

dengan anggaran yang direvisi.

Puspita (2010:16) untuk menentukan jumlah produksi yang direncanakan,

terlebih lagi pada perusahaan yang menggunakan mesin-mesin serba mekanis

dalam pengolahannya, maka standar produksi merupakan bahan pertimbangan

dan pedoman terhadap proses produksi yang akan dilaksanakan.

B. Manfaat dan Kegunaan Anggaran Produksi

Penganggaran sangat besar manfaatnya terutama bagi pihak manajemen

dalam membantu mengambil keputusan. Manfaat anggaran bagi perusahaan

menurut Puspita (2010:17) dalam Supriono (2005:344-345) adalah:

1. Tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah

2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah yang

dihadapi oleh suatu perusahaan dan membiasakan manajemen untuk

mempelajari dengan seksama masalah tersebut sebelum diambil

keputusan

3. Menyediakan cara-cara untuk memformasikan usaha perencanaan

4. Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi

5. Mengembangkan iklim “profit minded” dalam usaha mendorong sikap

pentingnya kesadaran biaya dan memaksimalkan pemamfaatan sumber-

sumber perusahaan

6. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan

rencana operasi berbagai segmen yang ada pada organisasi sehingga
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keputusan final dan rencana tersebut dapat terintegrasi secara

komprehensif

7. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali

secara sistematis terhadap kebijakan dan pedoman dasar yang sudah

ditentukan

8. Mengkoordinasikan, menghubungkan dan membantu mengarahkan

modal dan semua usaha organisasi keseluruhan yang paling

menguntungkan

9. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan

semangat bersaing yang sehat, menimbulkann presaaan yang berguna

untuk menyediakan peransang (insentif) untuk pelaksanaan yang efektif

10. Menyediakana tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau

standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen

dan sikap eksekutif secara individual.

Dari manfaat anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran

menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk

mengevaluasi kinerja selanjutnya, selain itu anggaran juga memiliki manfaat

sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam perusahaan, karena dengan

menggunakan anggaran maka perusahaan dapat merencanakan masa depan

perusahaan.

Haruman dan Rahayu (2007:58) anggaran produksi merupakan suatu alat

perencanaan, koordinasi dan pengendalian kegitan produksi, sehingga tujuan

penyusunan anggaran produksi adalah:
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1. Menunjang kegiatan bagian penjualan, sehingga barang dapat tersedia

sesuai dengan yang direncanakan

2. Menjaga tingkat persediaan yang optimum

3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi menjadi

minimum.

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2005:75) kegunaan

anggaran mempunyai empat tujuan utama yaitu:

1. Menyelaraskan dengan rencana strategis

2. Mengkoordinasikan

3. Penugasan tanggung jawab

4. Dasar untuk evaluasi kerja.

Menurut Puspita (2010:19) dalam Gitosudarmo (2003:7) sehubungan

dengan fungsi anggaran sebagai alat pengawasan kerja, maka pengawasan adalah

pengamata terhadap kegiatan yang dilakukan apakah telah dilaksanakan sesuai

dengan rencana atau tidak.

Munandar (2004:94) mengemukakan bahwa kegunaan dari anggaran

produksi dibedakan menjadi:

1. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran produksi mempunyai

tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat

pengorganisasian kerja, serta sebagai alat pengawasan kerja, yang

membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan.

2. Secara khusus, berguna sebagai dasar penyusunan budget-budget biaya

produksi.
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C. Faktor-Faktor yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan Anggaran

Produksi.

Menurut Haruman dan Rahayu (2007:58) perencanaan dan penjadwalan

produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang yang

diproduksi dan penentuan waktu produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi

besar kecilnya jumlah barang yang harus diprodukasi oleh perusahaan selama

periode waktu tertentu adalah:

1. Jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual, sebagaimana yang

tercantum dalam anggaran penjualan

2. Kapasitas mesin dan peralatan pabrik

3. Tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun

kuantitasnya

4. Stabilitas bahan baku

5. Modal kerja yang dimiliki

6. Fasilitas gudang.

Menurut Munandar (2004:94) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam

penyusunan anggaran produksi adalah:

1. Rencana penjualan yang tertuang dalam budged penjualan, khususnya

rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual dari waktu ke

waktu selama periode yang akan datang

2. Kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta

memungkinkan perluasannya dimasa yang akan datang
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3. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya serta

memungkinkan mengembangnya dimasa yang akan datang

4. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan

kegiatan produksi serta kemungkinan perluasan di masa yang akan

datang

5. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan

6. Luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas produksi yang

memberikan biaya produksi rata-rata per-unit yang paling rendah.

7. Kebijaksanaan perusahaan dibidang persediaan barang jadi

8. Kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama

periode yang akan datang.

D. Anggaran Penjualan

Menurut Puspita (2010:23) anggaran penjualan merupakan dasar dari

penyusunan anggaran lainnya. Anggaran penjualan umumnya menggambarkan

penghasilan atau laba yang akan diterima karena hasil dari penjualan produk.

Anggaran penjualan meliputi tentang jenis produk yang akan dijual, volume

produk yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan, dan daerah penjualan.

Penjualan adalah komponen yang paling sulit diprediksi. Permintaan

bergantung pada kekuatan berada diluar kendali manajemen. Ketidakpastian

membuat perkiraan penjualan menjadi titik penting dari proses perencanaan.

Nafarin (2009:167) anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran

lainnya dan umumnya disusun dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya oleh

karena itu, anggaran jualan disebut anggaran kunci. Sedangkan menurut Haruman
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dan Rahayu (2007:35) penjualan (Forecast) yaitu suatu teknik proyeksi tentang

tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan

menggunakan berbagai asumsi tertentu juga, yakni sesuatunya berjalan seperti

masa lalu.

Munandar (2004:49) anggaran penjualan adalah anggaran yang

merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama

periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis

(kualitas) barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat (daerah)

penjualan.

Haruman dan Rahayu (2007:45) anggaran penjualan (sales budget) yaitu

budged yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama

periode yang akan datang yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis

(kualitas) barang yang akan dijual, jumlah (kuantitas) harga barang, waktu

penjualan serta tempat atau daerah penjualan.

Rudianto (2009:48) anggaran penjualan yaitu rencana kerja perusahaan

dimasa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu dibidang penjualan produk

perusahaan. Munandar (2004:49) yang dimaksud dengan anggaran penjualan

adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan

perusahaan selama periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi rencana

tentang jenis, barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga

barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat penjualan.
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Sirait (2006:37) anggaran penjualan menggambarkan beberapa pendapatan

yang diterima sebagai akibat dilakukan penjualan-penjualan pada periode yang

akan datang meliputi data yaitu:

1. Jenis produk yang dijual

2. Volume produksi yang dijual

3. Harga produk per unit

4. Wilayah pemasaran (jika diperlukan).

E. Bahan Baku

Bahan baku merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting

dalam proses produksi dan pencapaian kapasitas ataupun rencana produksi yang

telah ditetapkan. Nafarin (2009:202) bahan baku adalah bahan utama atau bahan

pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya

mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harga relatif tinggi dibandingkan

dengan bahan pembantu.

Nafarin (2009:73) menambahkan lagi bahan baku dalam proses produksi

dikelompokkan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung.

Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang merupakan bagian barang

jadi yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang terkait

berperan dalam proses produksi, tetapi tidak langsung berpartisipasi pada barang

jadi yang dihasilkan. Selanjutnya menurut Rangkuti (2007:7) persediaan adalah

salah satu unsur yang paling penting aktif dalam operasi perusahaan secara

continue diperoleh, diubah, kemudian dijual kembali. Persediaan bahan baku
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perlu juga diperhatikan karena jika persediaan habis proses produksi tidak akan

bisa berjalan.

Menurut Puspita (2010:25) dalam Suyadi (2003:67) tanpa persediaan bahan

baku yang memadai mengakibatkan proses produksi terganggu, maka perlu bagi

perusahaan untuk memperkirakan suatu kebutuhan bahan bakunya secara cermat.

Juga melakukan pengawasan yang baik terhadap bahan baku, hal ini dapat

mengurangi resiko kekurangan bahan baku.

Tujuan dari penyusunan anggaran anggaran bahan baku adalah sebagai

berikut:

1. Agar jumlah persediaan bahan baku yang disediakan tidak terlalu sedikit

dan tidak terlalu banyak, artinya jumlah yang cukup efisien dan efektif.

2. Operasi perusahaan, khususnya proses produksi dapat berjalan secara

efisien dan efektif.

3. Implikasi penyediaan yang efisien demi kelancaran proses produksi,

berarti harus disediakan investasi sejumlah modal dalam jumlah yang

memadai.

Menurut Puspita (2010:25) dalam Christina, ed (2002:60) tujuan dari

penyusunan anggaran bahan baku adalah untuk membantu manajemen dalam

mengambil langkah-langkah kebijkan yang berkaitan dengan:

1. Perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku

2. Perkiraan jumlah persediaan bahan baku yang diperlukan

3. Dasar perkiraan kebutuhan dana dlam pembelian bahan baku
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4. Dasar penentuan komponen harga pokok produk karena pemakaian

bahan baku untuk proses produksi

5. Dasar pengawasa  penggunaan bahan baku.

F. Tenaga Kerja

Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam proses produksi, tanpa adanya tenaga

kerja, mesin tidak akan bisa bergerak, proses produksi pun tidak akan bisa

berjalan. Puspita (2010:27) dalam Mulyadi (2004:343) yang dimaksud dengan

tenaga  kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk

mengolah produk.

Tenaga kerja dibedakan atas dua, yaitu:

1. Tenaga kerja langsung.

yaitu semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi

produk, yang jasanya dapat disusut secara langsung pada produk, dan

upayanya merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk.

Menurut Darmanegara (2010:107) tenaga kerja langsung dibayar dengan

setiap pekerjaan, dimana tenaga kerja pabrik dibayar sebanyak pekerjaan

mereka, atau dengan bekerja siang hari, dimana tenaga kerja dibayar dalam

penetapan tiap jam meskipun tanpa melihat dari pekerjaan yang dia

tugaskan. Sirait (2006) tenaga kerja langsung mempunyai sifat-sifat yakni:
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a. Besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat

kegiatan produksi

b. Merupakan biaya variabel

c. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang kegiatannya

langsung dapat dihubungkan dengan prodik akhir, terutama dalam

penentuan harga pokok.

2. Tenaga kerja tidak langsung

yaitu karyawan yang tidak langsung ikut serta dalam proses produksi.

Sirait (2006) pengartian tenaga kerja tidak langsung terbatas pada tenaga

kerja dipabrik yang tidak terlibat secara langsung dalam proses produksi dan

biasanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik.

Tenaga kerja tidak langsung mempunyai sifat-sifat:

a. Besar kecilnya biaya berhubungan tidak berhubungan secara

langsung dengan tingkat bagian produksi

b. Semi variabel, artinya biaya yang menjalani perubahan tetapi

perubahannya tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan

produksi

c. Tempat bekerja tenaga kerja tidak langsung tidak harus selalu

didalam pabrik, tetapi dapat pudar diluar pabrik.

Menurut Kasnawi (2006) tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja

dipengaruhi oleh pemamfaatan kapasitas dari berbagai sektor produksi guna
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mencapai pertumbuhan ekonomi karena pemanfaatan kapasitas rendah maka

produktivitas rendah. Jadi dengan demikian, produktivitas tenaga kerja

secara umum ditentukan oleh beberapa komponen yaitu:

a. Unsur tenaga kerja itu sendiri, termasuk metode kerjanya, kesehatan,

tingkat pendidikannya, kebiasaannya, umur produktifnya, dan

pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan usahanya kompensasi kerja

(upah dan gaji) dan lain sebagainya yang bersumber dari diri sendiri.

b. Kapasitas produksi dari setiap sektor produksi.

c. Peralatan atau fasilitas penunjang tenaga kerja (teknologi).

G. Modal Kerja

Puspita (2010:31) modal kerja bagi perusahaan adalah sangat penting,

karena besar kecilnya setiap kegiatan perusahaan ditentukan oleh modal kerja

yang dimiliki. Modal kerja juga mempengaruhi penyusunan anggaran produksi

perusahaan, tentunya perusahaan akan menyusun anggaran produksinya sesuai

dengan modal kerja yang dimiliki. Produksi yang besar tidak akan dilakukan

apabila perusahaan tidak memiliki modal yang cukup, meskipun permintaan

barang itu tinggi. Jika dipaksakan maka perusahaan akan mengalami kesulitan

dalam membiayai proses produksi.

Menurut Puspita (2010:31) dalam Sawir (2005:129) yang dimaksud dengan

modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat

pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan

operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Haruman dan Rahayu (2007:128)

anggaran modal meliputi keseluruhan proses perencanaan pengeluaran uang yang
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hasil pengambilan diharapkan lebih dari satu tahun. Anggaran modal menekankan

pada rencana pengeluaran yang memperoleh aktiva tetap.

Darmanegara (2010:135) juga menambahkan anggaran pengeluaran modal

mengungkapkan seberapa banyak diperlukan untuk berinvestasi dalam modal

aktiva guna memenuhi tujuan manager non keuangan, sehingga divisi atau

department dapat berfungsi dengan baik. Menurut Darmanegara (2010:134)

pengeluaran modal harus menghasilkan return yang cukup, dan oleh karenanya

return yang diinginkan dari investasi harus disusun.

Menurut Puspita (2010:31) dalam Sawir (2005:129) penentuan jumlah

modal kerja yang dianggap cukup bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu:

1. Sifat atau tipe perusahaan

Modal kerja dari suatu perusahaan jasa relative lebih rendah

dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri.

Perusahaan jasa biasanya memiliki atau harus menginvestasikan modal-

modalnya sebagian besar pada aktiva tetap yang digunakan untuk

memberikan pelayanan atau jasanya kepada masyarakat.

Sebaliknya, perusahaan industri harus mengadakan invertasi yang cukup

besar dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam

operasinya sehari-hari. Perusahaan yang memproduksi barang membutuhkan

modal kerja relatif besar dari pada perusahaan dagang.
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2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi

Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang

yang akan dijual, untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan

dijual serta harga per satuan barang tersebut. Makin panjang waktu yang

dibutuhkan untuk memproduksi barang maka akan makin besar pula modal

kerja yang dibutuhkan. Selain itu, harga pokok per satuan barang yang

semakin besar, juga akan membutuhkan modal kerja semakin besar pula.

3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan

Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan,

semakin banyak uang kas yang harus disediakan untuk diinvestasikan dalam

persediaan bahan ataupun barang dagangan.

4. Syarat penjualan

Semakin banyak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para

pembeli, akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang

harus diinvestasikan dalam piutang.

5. Tingkat perputaran persediaan

Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja

yang dibutuhkan semakin rendah.

Menurut Munandar (2004:116-117) Pentingnya modal kerja tetapi modal

kerja harus cukup jumlahnya dalam arti luas, mampu membiayai pengeluaran-

pengeluaran atau operasi perusahaan sehari-hari karena dengan modal kerja yang



23

cukup akan menguntungkan bagi perusahaan disamping memungkinkan bagi

perusahaan untuk beroperasi secara ekonomis yang efisien dan perusahaan tidak

mengalami kesulitan keuangan juga akan memberikan keuntungan.

Sumber modal kerja juga perlu diperhatikan dimana menurut Sulistiyono

(2009) sumber modal terdiri dari:

1. Sumber Internal.

Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang

dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern atau

sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan

adalah laba ditahan dan penyusutan.

2. Sumber Eksternal.

Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari

luar perusahaan, yang merupakan sumber ekstern perusahaan adalah

supplier, bank, dan pasar modal.

H. Kapasitas Mesin

Mesin menurut Assauri (2004:78) mengatakan bahwa peralatan yang

digerakkan oleh suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu

Manusia dalam mengerjakan produk-produk tertentu. Selanjutnya menurut

Puspita (2010:28) penemuan mesin merupakan bagian dari sejarah peradaban

manusia dalam usaha meningkatkan produksinya, baik ragam, kuantitas, serta
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kualitasnya. Dengan adanya mesin yang dapat membantu manusia dalam

melakukan proses produksi, manusia dapat memproduksi barang dalam jumlah

yang sangat besar dengan waktu yang singkat.

Bagi perusahaan perlu diperhatikan pemilihan mesin yang cocok untuk

proses produksi, karena dengan pemilihan mesin secara bijak yang sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan perusahaan maka proses produksi akan berjalan

dengan efektif  dan efisien sehingga produksi akan mencapai sasaran.

Disamping itu juga perlu diperhatikan masalah perawatan dan pemeliharaan

atau maintenance seluruh mesin agar umur manfaatnya sesuai dengan yang di

estimasi. Assauri (2004:94) maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau

menjaga fasilitas atau peralatan produksi dan mengadakan perbaikan atau

penyesuaian atau pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi

produksi yang memuaskan sesuai apa yang direncanakan. Menurut Tambolon

(2004:350) pemeliharaan merupakan fungsi didalam suatu perusahaan yang

penting dengan produksinya.

Agar setiap penggunaan kapasitas mesin secara continue dapat beroperasi

dengan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan seperti:

1. Melakukan pengecekan.

2. Melakukan perlumasan.

3. Melakukan perbaikan.

4. Melakukan penggantian spare part.

Dengan demikian, maintenance dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk

memelihara mesin serta mengadakan perbaikan atau penggantian yang diperlukan
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agar terdapat suatu keadaan operasi yang memuaskan sesuai dengan apa yang

telah direncanakan perusahaan.

Menurut Assauri (2004:95) tujuan dari dilakukannya maintenance pada

mesin adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan produksi dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan

rencana produksi.

2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang

dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan menjaga agar kegiatan produksi

tidak terganggu.

3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar

batas dan menjaga modal yang diinvestasikan dalam perusahaan selama

waktu yang ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

4. Untuk mencapai tingkat biaya maintance yang serendah mungkin

5. Menghindari kegiatan maintance yang dapat membahayakan

keselamatan para pekerja

6. Mengadakan suatu kerja sama yang erat dengan fungsi-fungsi utama

lainnya dalam suatu perusahaan.

I. Model Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah

ini:

Gambar II. Model Penelitian

Variabel Independent (X)

Anggaran penjualan (X1)
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Variabel Dependen (Y)

Keterangan :

Pengujian secara parsial

Pengujian secara simultan

J. Hipotesis

Menurut Martono (2010:57) hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban

sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan

teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

1. Anggaran Penjualan dan Anggaran Produksi

Anggaran produksi membantu perencanaan, koordinasi, dan

pengendalian. Kenyataan bahwa rencana produksi yang rinci dibuat dan

didasarkan pada rencana penjualan yang realistis, yang berarti bahwa

manajemen telah menganalisis dan membuat rencana khusus mengenai

fungsi perencanaan produksi dan masalah yang berhubungan. Menurut

Anggaran produksi

Kapasitas Mesin (X5)

Stabilitas Bahan Baku (X2)

Tenaga kerja (X3)

Modal Kerja (X4)
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Nafarin (2009:167) anggaran jualan merupakan dasar penyusunan anggaran

lainnya dan umumnya disusun dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya.

Oleh karena itu untuk menyusun anggaran produksi perlu diperhatikan

dahulu anggaran penjualannya agar anggaran produksi bisa mencapai target

yang di inginkan. Anggaran penjualan merujuk kepada tingkat pengaruh dan

keterlibatan yang dirasakan dalam anggaran produksi.

Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

anggaran penjualan dengan anggaran produksi, hasilnya saling

bertentangan. Hal ini bisa dilihat dengan penelitian terdahulu yang

membahas topik ini. Puspita (2010) hasil penelitiannya menunjukkan

hubungan yang signifikan antara anggaran penjualan dengan anggaran

produksi. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan memproduksi

karet. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, penelitian

ini akan menguji kembali pengaruh anggaran penjualan terhadap anggaran

produksi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga anggaran penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang Crushindo.

2. Stabilitas Bahan Baku dan Anggaran Produksi

Menurut Haruman dan Rahayu (2007:58) faktor-faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang harus diprodukasi oleh

perusahaan selama periode waktu tertentu salah satunya adalah stabilitas

bahan baku. Tanpa adanya bahan baku produksi tidak akan bisa berjalan,
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maka anggaran produksipun tidak akan tercapai. Bahan baku merupakan

prokok awal dari produksi.

Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

stabilitas bahan baku dengan anggaran produksi, hasilnya saling

bertentangan. Hal ini bisa dilihat dengan penelitian terdahulu yang

membahas topik ini. Puspita (2010) hasil penelitiannya menunjukkan

hubungan yang signifikan antara stabilitas bahan baku dengan anggaran

produksi. Penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan memproduksi karet.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian ini akan menguji kembali

pengaruh stabilitas bahan baku terhadap anggaran produksi dengan rumusan

hipotesis sebagai berikut:

H2 : Didiuga stabilitas bahan baku mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang

Crushindo.

3. Tenaga Kerja dan Anggaran Produksi

Tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam proses produksi, tanpa adanya

tenaga kerja, mesin tidak akan bisa bergerak, proses produksi pun tidak akan

bisa berjalan. Sehingga anggaran produksi juga tidak akan bisa tercapai.

Menurut Munandar (2004:94) mengemukakan faktor yang harus

diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi salah satunya adalah

tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah dan kualitasnya serta memungkinkan

mengembangnya diwaktu yang akan datang.
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Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

tenaga kerja dengan anggaran produksi, hasilnya signinifikan. Hal ini bisa

dilihat dengan penelitian terdahulu yang membahas topik ini. Puspita (2010)

hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang signifikan antara tenaga

kerja dengan anggaran produksi. Penelitian tersebut dilakukan pada

perusahaan memproduksi karet. Berdasarkan gagasan tersebut, peneliti akan

menguji kembali pengaruh tenaga kerja terhadap anggaran produksi dengan

rumusan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang

Crushindo.

4. Modal Kerja dan Anggaran Produksi

Menurut Haruman dan Rahayu (2007:58) faktor yang mempengaruhi

besar kecilnya jumlah barang yang harus diprodukasi oleh perusahaan

selama periode waktu tertentu salah satunya adalah modal kerja yang

dimiliki. Selanjutnya menurut Munandar (2004:94) faktor yang harus

diperhatikan dalam penyusunan anggaran produksi salah satunya adalah

modal kerja yang dimiliki perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan

kegiatan produksi serta kemungkinan perluasan diwaktu yang akan datang.

Dengan adanya modal kerja maka produksi dapat berlangsung, apabila

modal kerja tidak memadai maka proses produksi juga terganggu sehingga

anggaran produksi tidak akan tercapai.
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Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

tenaga kerja dengan anggaran produksi, hasilnya tidak konsisten. Hal ini

bisa dilihat dengan banyak penelitian terdahulu yang membahas topik ini.

Salah satunya Puspita (2010), Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan

yang signifikan antara modal kerja dengan anggaran produksi. Penelitian

tersebut dilakukan pada perusahaan memproduksi karet. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh modal

kerja terhadap anggaran produksi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Diduga modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang

Crushindo.

5. Kapasitas Mesin dan Anggaran Produksi

Menurut Munandar (2004:94) faktor-faktor yang harus diperhatikan

dalam penyusunan anggaran produksi adalah kapasitas mesin dan peralatan

produksi yang tersedia, serta memungkinkan perluasannya dimasa yang

akan datang. Menurut Assauri (2004:78) mengatakan dengan adanya mesin

dapat membantu manusia dalam melakukan proses produksi, manusia dapat

memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar dengan waktu yang

singkat. Sehingga dapat mempermudah proses produksi, maka anggaran

produksipun dapat terealisasikan dengan baik.

Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

kapasitas mesin dengan anggaran produksi, hasilnya saling bertentangan.

Hal ini bisa dilihat dengan banyak penelitian terdahulu yang membahas
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topik ini. Puspita (2010), hasil penelitiannya menunjukkan hubungan yang

signifikan antara kapasitas mesin dengan anggaran produksi. Penelitian

tersebut dilakukan pada perusahaan memproduksi karet. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh anggaran

penjualan terhadap anggaran produksi dengan rumusan hipotesis sebagai

berikut:

H5 : Diduga kapasitas mesin mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang

Crushindo.

6. Anggaran Penjualan, Stabilitas Bahan Baku, Tenaga Kerja,

Modal Kerja, Kabilitas Mesin dan Anggaran Produksi

Menurut Haruman dan Rahayu (2007:58) perencanaan dan penjadwalan

produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang

yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Faktor-faktor yang

mempengaruhi besar kecilnya jumlah barang yang harus diprodukasi oleh

perusahaan selama periode waktu tertentu adalah:

a. Jumlah barang yang telah direncanakan untuk dijual, sebagaimana

yang tercantum dalam anggaran penjualan

b. Kapasitas mesin dan peralatan pabrik

c. Tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun

kuantitasnya

d. Stabilitas bahan baku

e. Modal kerja yang dimiliki
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f. Fasilitas gudang

Jadi anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, modal

kerja, dan kapasitas mesin merupakan faktor dari anggaran produksi. Tanpa

adanya anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, modal kerja,

dan kapasitas mesin anggaran produksi tidak akan tercapai.

Berbagai penelitian yang dilakukan untuk menguji hubungan antara

anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja, modal kerja, dan

kapasitas mesin secara bersama-sama dengan anggaran produksi, hasilnya

saling signifikan. Hal ini bisa dilihat dengan penelitian terdahulu yang

membahas topik ini. Puspita (2010) hasil penelitiannya menunjukkan

hubungan yang signifikan antara anggaran penjualan, stabilitas bahan baku,

tenaga kerja, modal kerja, dan kapasitas mesin secara bersama-sama dengan

anggaran produksi. Berdasarkan gagasan tersebut, penelitian ini akan

menguji kembali pengaruh anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga

kerja, modal kerja, dan kapasitas mesin secara bersama-sama terhadap

anggaran produksi dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H6 : Diduga anggaran penjualan, stabilitas bahan baku, tenaga kerja,

modal kerja, dan kapasitas mesin mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap anggaran produksi pada PT Anshar Terang

Crushindo.

K. Penelitian Terdahulu
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Sudah banyak peneliti yang mengambil pokok bahasan penelitian yang

berkisar masalah anggaran produksi. Untuk lebih detail tentang penelitian

terdahulu, maka akan disajikan dalam bentuk Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

N
o

Peneliti Judul
Penelitian

Alat Uji Variabel Hasil Penelitian

1 Herawati
Tesis dalam
bentuk pdf

Analisis
Pengaruh
Faktor
Produksi
Modal, Bahan
Baku, Tenaga
Kerja Dan
Mesin
Terhadap
Produksi
Glycerine Pada
PT. Flora
Sawita
Chemindo
Medan

Analisis
Linear

Berganda

Independen:
modal,
bahan baku,
tenaga kerja
dan mesin
Dependen:
produksi

Seluruh variabel
independen
berpengaruh positif
signifikan terhadap
variabel dependen
yaitu produksi. Dan
variabel bahan baku
yang dominan
berpengaruh terhadap
produksi.

2 Puspita
(2010)
Skrpsi

Faktor-Faktor
Yang
Mempengaruhi
Anggaran
Produksi Pada
PT. P&P
Bangkinang
Crumb Rubber
Factory
Simalinyang.

Analisis
Linear

Berganda

Independen:
anggaran
penjualan,
stabilitas
bahan baku,
tenaga
kerja,
kapasitas
mesin,
modal kerja,
fasilitas
bahan baku,
dan fasilitas
gudang
Dependen:
Anggaran
Produksi

Variabel anggaran
penjualan, tenaga
kerja, dan kapasitas
mesin pengaruh
positif signifikan
terhadap anggaran
produksi. Sedangkan
variabel stabilitas
bahan baku, modal
kerja dan fasilitas
gudang tidak
berpengaruh
signifikan terhadap
anggaran produksi.

3 Husnayetti Anggaran Metode - Anggaran penjualan
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Jurnal

Penjualan Dan
Pengendalian
Tingkat
Produksi
Simulasi
Teoritik.

forecasting berfungsi sebagai alat
pengendalian dalam
jumlah produksi dan
pengendalian penjulan
dapat mengungkap
adanya penyimpangan
melalui analisis dan
penelitian.

4 Rahman
dan Suseno

(2008)

Pengaruh
Biaya Tenaga

Kerja
Langsung
Terhadap
Volume
Produksi

Analisis
regresi

sederhana

Independen:
Tenaga
kerja

langsung
Dependen:
Volume
Produksi

Biaya tenaga kerja
langsung berpengaruh

secra signifikan
terhadap volume

produksi.


