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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Setiap perusahaan pada umumnya memilikloi keinginan atau tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha yang dijalankannya. 

Keuntungan yang di dapat oleh perusahaan, tentunya sangat dibutuhkan atau 

membantu bagi perusahaan dalam usahanya untuk mengembangkan perusahaan 

pada saat sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dengan keadaan 

perekonomian yang semakin berkembang dan mendunia setiap perusahaan juga 

harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan 

produk atau jasa sejenis, berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Karena tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat 

dari keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan dari pendapatan investasi 

perusahaan.  

Perusahaan selain harus mampu meningkatkan penghasilannya juga di 

tuntut agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaannya, 

terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju, persaingan antar 

perusahaan semakin ketat, ditambah lagi kondisi perekonomian yang tidak 

menentu mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kehancuran. Dengan 

demikian perusahaan menentukan strategi, rencana serta pengendalian atau 

pengawasan yang tepat agar dapat meningkatkan penghasilan dan 

mempertahankan keberlangsungan usahanya. 
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Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana 

perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, sehingga mencapai tujuan 

tersebut diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik. Perencanaan dan 

pengawasan tersebut harus disusun secara teliti, penuh pertimbangan serta 

disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan itu sendiri. 

Setiap perusahaan harus memiliki perencanaan dan pengawasan yang 

dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan kegiatan operasionalnya masing-

masing. Perencanaan merupakan Menentukan Tujuan dan standart . Menurut 

Prawironegoro bahwa : 

“Perencanaan ialah proses mempredikasi peristiwa – peristiwa di 

masa mendatang menentukan tujuan dan standart , cara 

untukmencapai tujuan , menyiapkan alat kerja dan manusia 

Pelaksana .“
1
 

 

Perencanaan tidak hanya untuk mencapai tujuan saja tetapi juga untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dan efisien yang merupakan tujuan dari 

perusahaan tersebut. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan 

fakta-fakta masa lalu dengan perkiraan kejadian yang akan terjadi di masa 

mendatang untuk merumuskan aktivitas yang akan dilakukan pada periode 

perencanaan yang dimaksud, yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa 

yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta 

bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui 

                                                 
1
Prawironegoro, Darsono. Sumber daya manusia;  Kajian tentang sumber daya 

manusia secara filsafat,  Ekonomi,  Sosial,  Antropologi,  dan politik. Edisi revisi 
.Mitra wacana media. Jakarta. ..2016. Hal  207. 
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serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah 

ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan 

yang diharapkan. Sebaliknya, perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang 

telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi, 

sehingga tujuan organisasi menjadi tidak terwujud. Oleh karena itu, perencanaan 

merupakan tahap awal bagi setiap organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

setiap aktivitasnya. 

Salah satu alat perencanaan untuk meningkatkan laba atau keuntungan 

yaitu melalui budget (anggaran). Laba yang menjadi tujuan perusahaan tersebut 

tertuang dalam anggaran. Perlunya anggaran bagi manajemen adalah untuk dapat 

menjabarkan perencanaan, pengawasan, koordinasi dan sebagai pedoman kerja 

secara sistematis, untuk mengetahui adanya penyimpangan dan juga untuk 

meningkatkan tanggung jawab dari pekerjaannya. Dengan kata lain anggaran 

merupakan alat manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan dalam fungsi 

perencanaan dan pengawasan laba yang diperoleh perusahaan merupakan alat 

ukur dari perkembangan perusahaan. 

Selain perencanaan, pengawasan juga diperlukan untuk mengetahui 

apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. 

Perencanaan dan pengawasan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar 

rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan 

mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip yang dianut, juga dimaksudkan 
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untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya 

dikemudian hari. 

Cara kerja pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah 

dijalankan dengan standar maupun melakukan perbaikan-perbaikan jika terjadi 

penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan, jadi dengan pengawasan dapat juga 

mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. 

Perencanaan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan suatu 

perusahaaan harus memadai dengan besarnya perusahaan tersebut. Kegiatan-

kegiatan dalam perusahaan semacam ini merupakan kegiatan yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga rencana kegiatan yang satu akan 

selaras dengan yang lainnya. Dan begitu juga dengan kegagalan pelaksanaan salah 

satu kegiatan akan mempunyai akibat terhadap kegiatan yang lain dalam suatu 

bagian atau bahkan dengan bagian lain yang ada di pereusahaan itu. 

Dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum 

perusahaan melakukan operasinya, pimpinan perusahaan tersebut harus terlebih 

dahulu merumuskan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dan hasil apa 

yang akan dicapai di masa yang akan datang, serta bagaimana melaksanakannya. 

Sehingga, dengan adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana 

dengan baik. Dengan demikian, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan 

kegiatan dalam perusahaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Begitu juga dengan PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan dapat 

menjalankan operasi perusahaan harus mengeluarkan biaya. Biaya merupakan 
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unsur penting dalam menjalankan kegiatan operasi suatu perusahaan, karena biaya 

harus terlebih dahulu dikeluarkan sebelum menghasilkan suatu produk, baik 

berupa barang atau jasa.  

Menurut Sinurat Dkk pada bukunya mengemukakan bahwa ;”Biaya 

adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan 

keuntungan/bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.”
2
 

Tabel 1.1 

Biaya Operasional PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan 

 

Beban Usaha 2016 2017 2018 

Biaya Pemasaran   1,739,322,384    1,409,635,770    1,673,679,878  

BiayaAdm&Umum 10,443,200,672    9,457,947,265    9,089,882,989  

Lain-lain   4,504,288,876  10,411,003,378    7,358,112,257  

Jumlah Beban Usaha 16,686,811,932  21,278,586,413  18,121,675,124  

 

Sumber : PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan 

 

Dari tabel 1.1 Biaya Operasional PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan 

dapat dilihat beban biaya pemasaran dari tahun 2016 sampai dengan 2017 

mengalami penurunan juga kenaikan, namun biaya Administrasi & umum 

mengalami penurunan terus menerus, serta kenaikan dan penurunan yang 

signifikan terjadi pada biaya lain-lain. Kenaikan dan penurunan ini diakibatkan 

adanya beberapa faktor di dalam perusahaan yang mempengaruhi biaya 

operasional. Dan salah satu penyebab terjadinya kenaikan dan penurunan tersebut 

                                                 
2
Sinurat Dkk. Akunntansi Biaya,  Fakultas Ekonomi Universitas Nommensen. Medan.. 

2016.  Hal 10. 
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kurangnya pengawasan dari pihak manajemen dalam mengawasi kegiatan 

operasional perusahaan. Dalam pengawasan inilah bisa ditemukan adanya 

penyimpangan yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Karena dengan 

meningkatnya biaya operasional maka akan menurunkan laba yang akan diterima. 

Namun jika dilihat dari biaya operasional tersebut, mungkin permasalahan 

yang terjadi belum begitu mencerminkan tentang lemahnya pengawasan yang 

yang dilakukan PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

Perbedaan antara anggaran dengan realisasi disebut selisih atau varians. 

Selisih antara anggaran dengan realisasinya dapat berupa penyimpangan yang 

menguntungkan (Favorable Variance) yaitu apabila realisasinya lebih kecil dari 

anggaran yang ditetapkan dan penyimpangan yang tidak menguntungkan 

(Unfavorable Variance) yaitu apabila realisasi lebih besar dari pada anggaran 

yang ditetapkan. 

Apabila penyimpangan yang terjadi melebihi batas yang telah ditetapkan 

maka penyimpangan ini perlu dianalisis. Analisis varians adalah suatu proses 

sistematis untuk mengidentifikasi, melapor dan menjelaskan varians atau 

penyimpangan hasil yang sesungguhnya dari hasil yang diharapkan atau 

dianggarkan. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut perlu dianalisis oleh 

manajemen, karena penyimpangan merupakan petunjuk ketidaktepatan dari 

pelaksanaan ataupun tidak tepatnya standar. 

Penyimpangan yang perlu dianalisis tidak hanya penyimpangan yang tidak 

menguntungkan, tetapi juga penyimpangan yang menguntungkan, sebab 

penyimpangan yang menguntungkan tersebut bisa saja diperoleh karena 
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perusahaan menetapkan anggaran yang terlalu tinggi. Dalam hal ini dapat dilihat 

dengan jelas, bahwa pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan memiliki realisasi 

biaya operasional yang kecil dibandingkan anggarannya. Seperti dalam teori hal 

ini adalah jenis penyimpangan yang menguntungkan. Sedangkan ada beberapa 

biaya operasional yang realisasinya lebih besar dari anggaran yang ditetapkan, dan 

hal ini adalah jenis penyimpangan yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini 

penulis menyimpulkan masalah tersebut akibat kurangnya perencanaan mengenai 

anggaran biaya operasional serta pengawasan yang kurang sehingga 

ditemukannya beberapa jenis penyimpangan. Berikut ini adalah anggaran dan 

realisasi biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “Analisa Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Operasional Pada 

PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dan akan dibahas, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perencanaan dan Pengendalian biaya operasional pada PT. 

Cipta Mebelindo Lestari Medan? 

2. Apakah perencanaan dan pengendalian pada PT. Cipta Mebelindo Lestari 

Medan sudah efektif dalam mencegah penyimpangan biaya operasional? 
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1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup penelitian difokuskan pada pokok 

permasalahan yang ada pembahasannya, sehingga peneliti tidak menyimpang dari 

sasaran. Permasalahan akan di batasi dan lebih mengarah kepada perencanaan dan 

pengawasan biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya satu 

hal yang diperoleh setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui serta memberikan gambaran yang jelas mengenai 

perencanaan dan pengawasan biaya operasional yang dilakukan pada PT. 

Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

2. Untuk mengetahui perencanaan dan pengawasan yang dilakukan pada 

perusahaan sudah efektif dalam mencegah penyimpangan biaya 

operasional 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang perencanaan dan pengendalian biaya operasional 

pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

2. Manfaat Praktis 
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1. Bagi penulis 

Menambah pengetahuan penulis mengenai perencanaan dan 

pengendalian biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari 

Medan. 

2. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini diharapkan diharapkan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, referensi kepustakaan dan pemahaman tentang 

perencanaan dan pengendalian biaya operasional pada PT. Cipta 

Mebelindo Lestari Medan. 

b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan 

dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah 

perencanaan dan pengendalian biaya operasional di masa 

mendatang. 

3. Bagi perusahaan 

a. Memberikan hasil analisis tentang perencanaan dan pengendalian 

biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

b. Memberikan saran, masukan, sumbangan pemikiran dan solusi 

terhadap perencanaan dan pengendalian biaya operasional pada PT. 

Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan analisa perencanaan dan pengendalian biaya 

operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan, penulis membagi 

sistematika skripsi menjadi 5 (lima) bagian   yaitu : 



 10 

- Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakan masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

- Bab II : LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi tentang pengertian perencanaan dan pengendalian 

biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

- Bab III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Spesifikasi Penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, Jenis data, alat pengumpulan data dan data yang 

digunakan 

- Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi, analisa dan evaluasi terhadap analisa perencanaan dan 

pengendalian biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo 

Lestari Medan.  

- Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab yang terakhir ini penulis mencoba untuk mengambil 

suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran mengenai 

perencanaan dan pengendalian biaya operasional pada PT. Cipta 

Mebelindo Lestari Medan sehingga dapat berjalan dengan baik. 
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BAB II 

LANDASAN  TEORITIS  

 

2.1. Kerangka Teoritis  

2.1.1. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang menempati urutan pertama 

dan sebagai landasan bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu fungsi 

pengorganisasian dan fungsi pengawasan. Perencanaan ini diharapkan mampu 

membantu manajemen untuk berinovasi dan membangun tim yang produktif. 

Perencanaan yang baik paling tidak mengandung asas-asas untuk mencapai 

tujuan, bersifat realistis, wajar, efisien, serta merupakan cerminan dari strategi dan 

kebijaksanaan. 

Silaban dan Harefa mengemukakan pada bukunya bahwa,  

Perencanaan merupakan salah satu empat fungsi manjaemen yang 

penting dan saling terkait satu sama lain. Berbicara tentang 

perencanaan, kita dihadapakan pada pertanyaan apakah suatu 

rencana berjalan dengan baik atau tidak.
3
 

 

Menurut Darsono dan Purwanti  menyatakan bahwa, “Perencanaan ialah 

Pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan yang ingin di capai ,alat 

kerja dan Metode kerja yang di gunakan ,dan sumber daya Manusia yang 

melakukannya.”
4
 

                                                 
3
Silaban dan Harefa. Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Revisi Kesatu. Penerbit 

Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen. Medan. 2019. Hal 209. 
4
Darsono dan Purwanti. Penganggaran Perusahaan: Teknik Mengetahui dan 

Memahami Penyajian Anggaran Perusahaan sebagai Pedoman Pelaksanaan dan 

Pengendalian Aktivitas Bisnis. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2010. Hal. 

9-10. 
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Rencana adalah pernyataan menangani apa yang ingin dicapai organisasi 

(tujuan), bagaimana  mencapainya (strategi dan program) dan kapan mewujudkan 

(skedul). Dengan adanya perencanaan ini mangajari pihak manajemen untuk 

melihat ke depan maupun ke belakang terhadap keadaan yang terjadi di 

perusahaan. Jadi perencanaan sangat penting bagi organisasi dan pihak 

manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Jika pihak 

manajemen perusahaan tidak menyusun perencanaan yang harus dilakukan tentu 

tujuan utama perusahaan belum dapat tercapai sesuai yang diinginkannya. 

Gambar  2.1 

Proses perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Siahaan, Rusliaman dkk. Manajemen. Edisi pertama. 

Universitas HKBP Nommensen. Medan.  2016. Hal 113 . 

 

Perencanaan memberikan landasan kepada pihak manajemen untuk 

melakukan pengawasan terhadap jalannya proses produksi. Oleh sebab itu, tanpa 

perencanaan, fungsi pengawasan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Konteks lingkungan 

 
Misi organisasi 

 

Maksud                 Dasar pikiran              Nilai                   Arah 

Rencana strategis Tujuan strategis 

Tujuan taktis Rencana taktis 

Tujuan operasional Rencana Operasional 
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Jadi perencanaan harus mampu memberikan arah strategis kepada organisasi. 

Tanpa melalui proses perencanaan yang matang dan berkualitas, terutama sulit, 

memanfaatkan dan merealisasikan potensi yang ada di pasar. Untuk itu kita dapat 

mengartikan perencanaan adalah proses untuk memutuskan tindakan apa yang 

akan diambil di masa depan. Dalam hal ini perencanaan berbeda dengan ramalan. 

Suatu ramalan memperkirakan apa yang akan terjadi dimasa depan, tetapi 

siperamal tidak berusaha untuk mempengaruhi masa depan dengan keputusannya. 

       Dalam usaha yang sangat kecil, managemen tingkat atas mempunyai  cukup 

pengetahuan tentang seluruh rencana sehingga anggaran resmi yang tertulis tak 

diperlukan. Untuk usaha yang cukup besar dan kompleks, diperlukan beberapa 

proses yang sistematis dalam memformulasikan dan menyeimbangkan 

perencanaan untuk bagian-bagian yang dibawah koordinasinya menjadi spenting, 

perencanaan apapun dalam prosesnya harus menggunakan informasi   akuntansi 

sehingga  ada  perbandingan taksiran awal dengan realisasi biaya yang  dikenal  

pengendalian manajemen 

 Anggaran adalah rencana kegiatan kerja untuk dilaksanakan pada masa yang 

akan datang atau segala sesuatu yang diharapkan dari mereka dan hal tersebut 

harus sudah dilakukan. Dalam anggaran menetapkan batasan terhadap pada apa 

yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Sebelumnya 

anggaran hanya merupakan suatu target yang direncanakan dalam pengawasan 

kinerja manajer secara kontinu dan standar terhadap hasil kinerja yang 

dibandingkannya. 
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 Anggaran yang digunakan oleh manajer perusahaan baik untuk perencanaan, 

maupun keperluan pengawasan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

kegiatan perusahaan dengan jalan koordinasi kegiatan pengawasan biaya dan 

peningkatan keuntungan. Pihak perusahaan berusaha memperoleh keuntungan 

melalui penjualan baik berupa barang ataupun berupa jasa-jasa, anggaran yang 

pertama sekali dibuat adalah anggaran penjualan. Anggaran yang disusun berguna 

sebagai acuan atau pedoman dalam mengendalikan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan. 

Anggaran disusun ini harus memenuhi beberapa syarat yang penting, yakni : 

1. Realitis tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. 

2. Luwes, tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan 

dengan keadaan yang mungkin berubah. 

3. Kontinu, membutuhkan perhatian yang terus-menerus, dan tidak 

merupakan usaha insidentil. 

Darsono dan Purwanti mengatakan pada bukunya mengatakan bahwa ,  

Tujuan anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Memaksa Manajer membuat rencana kerja  

2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja  

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajer  

4. Pembantu pengambilan keputusan 
5
 

 

Silaban dan Harefa mengatakan pada bukunya mengatakan bahwa , 

 

Ciri – ciri anggaran yaitu : 

1. Anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari satu unit usaha. 

2. Anggaran dinyatakan dalam satu keuangan , walaupun satuan 

keuangan tersebut di bantu dengan data non keuangan ( misal 

jumlah unit yang dijual atau diproduksi ) . 

3. Anggaran umumnya meliputi periode satu tahun. 

                                                 
5
Op.Cit Hal 8 
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4. Anggaran merupakan komitmen manajemen , yang berarti bahwa 

manajer mau menerima tanggung jawab umtuk mencapai target 

yang di anggarkan. 

5. Usulan anggaran telah disetujui di ubah hanya jika kondisi khusus 

6. Secara periodik , kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran kemudian selisihnya di analisis dan di jelaskan .
6
 

 

Penganggaran menunjukkan suatu proses sejak dari tahap persiapan yang 

diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data 

dan informasi yang perlu, pembagian tugas dan pelaksanaan rencana tersebut 

sampai pada akhirnya, tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan 

rencana itu. 

Tujuan adalah segala sesuatu yang menjadi arah akhir yang dituju oleh 

organisasi dengan memanfaatkan rencana satu kali pakai dan atau rencana yang 

terus menerus dipakai. Rencana satu kali pakai adalah rencana yang dipakai untuk 

mencapai tujuan khusus tertentu. Setelah dipakai dan tujuan tercapai, rencana 

tersebut tidak dipakai lagi. 

Rencana yang terus menerus dipakai diciptakan untuk kegiatan yang 

berulang kembali sehingga dimungkinkan pendekatan yang standardisasikan. 

Maksud merupakan peranan pokok suatu organisasi. Ini merupakan tujuan relatif 

luas suatu organisasi. Misalnya saja maksud didirikannya suatu universitas adalah 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

Misi merupakan bagian lebih sempit dari maksud organisasi. Universitas 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan misi memperoleh keseimbangan 

antara ilmu-ilmu eksakta dan sosial. Obyektif merupakan tujuan yang harus 

                                                 
6
Op.Cit. Hal  226. 
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dicapai organisasi agar dapat melaksanakan misinya. Misalnya saja tujuan 

universitas ialah mendapatkan dosen dan mahasiswa dalam jumlah yang sama 

untuk fakultas-fakultas ilmu eksakta dan sosial. 

Strategi adalah program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi 

sehingga misi terlaksana. Program adalah rencana sekali pakai yang meliputi 

serangkaian kegiatan dan berisi langkah untuk mencapai tujuan, mereka yang 

bertanggung jawab untuk tiap langkah yang diambil serta usulan dan waktu 

langkah tersebut terakhir. Proyek merupakan juga rencana sekali pakai dan terdiri 

dari langkah sama dengan program, tetapi terbatas pada beberapa kegiatan saja. 

 Beberapa kelebihan dan kelemahan yang dapat diperoleh bila perusahaan 

menerapkan penyusunan aggaran adalah: 

1. Kelebihan Anggaran : 

a. Hasil yang diharapkan dari suatu recana tertentu dapat diproyeksikan 

sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 

b. Dalam penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti 

terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. 

c. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan 

patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

d. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga 

setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan dan kewajibannya. 

e. Mengingat setiap manajer atau menyela dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. 
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2.  Kelemahan anggaran    : 

 a. Dalam menyusun anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat 

 dengan keadaan yang sebenarnya. 

 b.  Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran 

mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari pada yang 

direncanakan. 

c.  Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak maka secara 

 potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja (human  

 relation) yang dapat menghambat proses  pelaksanaan anggaran. 

 d. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuat 

kebijakan (decision maker) terutama pada saat data dan informasi tidak 

lengkap/cukup. 

Anggaran, selain mempunyai banyak manfaat, juga memiliki kelemahan, 

antara lain ; 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung 

unsur ketidakpastian 

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga 

yang   tidak   sedikit,  sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun  

anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat 

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat 

menjadi kurang efektif. 
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 Anggaran memiliki keterbatasan yang dapat menimbulkan dampak tidak 

diinginkan berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja 

departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Anggaran juga dapat menghambat inisiatif individual dan inovasi 

yang efektif biaya, karena metode bisnis yang telah ada dengan probabilitas 

keberhasilan yang diketahui lebih dipilih dibandingkan dengan metode baru 

dengan peluang keberhasilan yang belum terbukti. 

Anggaran perusahaan disusun bermanfaat untuk ; 

1. Pedoman kerja 

Anggaran   berfungsi    sebagai  pedoman kerja dan memberikan arah serta  

sekaligus   memberikan  target-target   yang   harus   dicapai oleh kegiatan- 

kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. 

2. Pengkoordinasian kerja 

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja semua lini 

yang terdapat dalam perusahaan dapat seling mendukung dan menunjang, 

saling kerjasama dengan baik sehingga dapat menuju ke sasaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Memberi harapan 

Anggaran  memberikan  arah  pasti, yang  merupakan  kerangka  kerja  

terbaik untuk bisa menilai prestasi kerja. 

4. Pengawasan kerja Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai alat 

pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan. Dengan 
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membandingkan antara apa yang  tertuang  pada  anggaran  dengan apa  

yang  telah  terealiasasi,  dapat  

dilakukan penilaian apakah perusahaan berhasil atau tidak berhasil.  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa manfaat yang dapat diperoleh dalam penyusunan anggaran adalah : 

1. Memaksa manajer untuk membuat rencana, memotivasi manajer untuk 

mengembangkan arah, meramalkan kesulitan dan mengembangkan 

kebijakan masa depan. 

2. Memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan. 

3. Sebagai   standar   bagi  evaluasi   kinerja  dan dapat mendorong karyawan 

untuk berprestasi lebih baik. 

4. Meningkatkan   komunikasi   dan  koordinasi  yaitu  dengan membiasakan 

menyusun anggaran yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh staff 

sehingga secara tidak langsung menciptakan komunikasi yang efektif dan 

sekaligus juga memudahkan manajemen untuk melakukan koordinasi atas 

kegiatan-kegiatan bagian yang terpisah dalam mencapai tujuan perusahaan. 

5. Agar setiap orang mengetahui arah yang akan dicapainya. 

6. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan dicapai 

dengan mengetahui peran masing-masing bagian dalam pencapaian sasaran 

anggaran. 

7. Sebagai alat penting dalam pengawasan. Jika ada rencana, kita dapat 

membandingkan rencana dengan kenyataan yang dicapai sehingga kita tetap  



 20 

memperbaiki dan mempertahankan terhadap sasaran yang belum dicapai 

dan penyimpangan yang terjadi sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan 

lebih cepat. 

8. Sebagai alat penerjemah filosofi dan tujuan utama perusahaan atau lembaga. 

9. Sebagai media untuk menilai prestasi perusahaan dan orang-orangnya baik 

dalam merumuskan tujuan maupun mencapainya. 

10. Dapat meningkatkan partisipasi karyawan sehingga timbul rasa memiliki 

komitmen untuk kesanggupan dalam mencapai sasaran anggaran. 

Sedangkan tujuan utama dari penganggaran kas adalah : 

a. Memberikan   taksiran   posisi kas akhir setiap periode sebagai akibat 

dari operasional. 

b. Mengetahui   kelebihan dan    kekurangan   kas   pada waktunya, 

sekaligus untuk menentukan kebutuhan pembiayaan atas kelebihan 

kas mengangsur untuk investasi. 

c. Menyelaraskan kas dengan total modal kerja, pendapatan penjualan, 

biaya dan utang. 

d. Dapat dipakai sebagai alat pemantau posisi kas secara terus-menerus. 

Menurut Silaban dan harefa  pada bukunya menjelaskan bahwa : 

Kegunaan anggaran ialah; 

1. Memperjelas rencana strategi . 

2. Membuat koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu 

organisasi. 

3. Melimpahkan tanggungjawab kepada manajer , untuk memberikan 

otoritasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan 

mengimformasikan kinerja yang diharapkan . 
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4. Memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupaka dasar 

penilaian kinerja manajer.
7
 

 

Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran 

mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu 

organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang, Anggaran 

merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena 

dapat bertindak sebagai blue print aktivitas perusahaan, Anggaran merupakan alat 

komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan 

departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak, 

Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, Anggaran sebagai alat 

pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi 

yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk 

menentukan tindakan koreksi yang harus diambil, Anggaran mempengaruhi dan 

memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan 

efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan 

karyawan. 

2.1.2.   Pengertian Pengendalian 

Pengertian  pengendalian  menurut Darsono dan Purwanti pada bukunya 

menjelaskan bahwa, 

Pengendalian Ialah kegiatan yang bertujuan agar srategi, kebijakan, 

program kerja, dan anggaran dilaksanakan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Artinya semua kegiatan harus diusahakan sekecil 

                                                 
Ibid. Hal 209.

7
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mungkin adanya penyimpangan; kinerja dibandingkan anggaran, 

penyimpangannnya harus sekecil mungkin.
8
 

 

        Dari kutipan di atas dapat di simpulkan menentukan apa yang harus di capai 

yaitu standart , yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan. Proses pengendalian 

meliputi kegiatan Mengukur kierja dengan program kerja dan anggaran , yang 

melahirkan penyimpangan , mengambil tindakan untuk menghapus sebab-sebab 

terjadinya penyimpangan , menganbil tindakan perbaikan. 

Dari kutipan di atas dapat di dimpulkan bahwa perencanaan sangat berhubungan 

erat dengan pengendalian , 

          Perencanaan  menetapkan sasaran dan tujuan untuk organisasinya 

sedangkan Pengendalian  memastikan pencapaiannya. Tanpa Perencanaan, 

kegiatan Pengendalian menjadi tidak berdasar. Sedangkan tanpa 

Pengendalian,Perencanaan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Begitu 

Perencanaan dilaksanakan, semua tenaga kerja  yang berkaitan akan memulai 

kegiatannya berdasarkan dengan Perencanaan yang telah dibuat. Namun saat 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan tersebut, mungkin akan 

terjadi masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh manajer-manajer atau 

mungkin juga masalah yang terjadi tersebut tidak diketahui atau tidak disadari 

sama sekali oleh para manajer sehingga tidak ada yang menyelesaikannya. 

          Masalah yang tidak diketahui atau yang tidak disadari tersebut dapat 

menjadi masalah besar dan mempengaruhi proses perencanaan secara keseluruhan 

sehingga semua sumber daya seperti tenaga kerja, informasi dan finansial yang 

digunakan untuk melakukan perencanan akan menjadi sia-sia, proses produksi 

                                                 
8
Op. Cit. Hal 10. 
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menjadi terganggu, perusahaan dapat kehilangan pangsa pasarnya, tingkat 

perputaran tenaga kerja akan menjadi tinggi, biaya produksi menjadi lebih tinggi 

dan akan terjadi kerugian finansial bagi perusahaan yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 2.2 

Tautan Pengendalian – Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber: Siahaan. Rusliaman dkk. Manajemen. Edisi pertama. 

            Universitas HKBP Nommensen. Medan. 2016. Hal 317 . 

 

            Dari Gambar tersebut dapat di simpulkan bahwa Suatu pengendalian biaya 
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anggaran biaya produksi.Pengendalian biaya dimulai dengan melakukan 

pencatatan-pencatatan semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

2.1.3. Pengertian Biaya Operasional 

Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya 

dikenal dengan biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasi. Biaya operasional 

ini tidak berhubungan dengan kegiatan proses produksi. Biaya operasional yang 

dapat diklasifikasikan adalah biaya pemasaran atau biaya penjualan, biaya 

administrasi dan umum. 

Menurut Terry dan Rue defenisi biaya ; 

Biaya adalah suatu Pertimbangan dalam hampir semua kegiatan . 

Biaya di kategorikan dalam salah satu lima kategori umum :  

a. Biaya langsung 

b. Biaya material langsung 

c. Biaya “overhead “ tata usaha pabrik 

d. Ongkos penjualan  

e. Ongkos administrasi 
9
 

 

            Menurut Doloksaribu.Ardin defenisi biaya : “Biaya ( cost ) adalah kas 

atau nialai setara kas yang di korbankan untuk memperoleh barang dan jasa 

yang diharapkan akan membawa manfaat sekarang atau di masa yang akan 

datang bagi organisasi.”
10

 

 

            Menurut Mulyadi biaya ialah :“Dalam arti luas biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi , yang di ukur dalam satuan uang yang telah 

                                                 
9
Terry & Rue .Dasar – dasar Manajemen. Cetakan  kedua belas. Bumi aksara. jakarta 

2017. Hal 252. 
10

Ibid. Hal  4.  
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terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi atau yang kemungkinan akan 

terjadi untuk kemungkinan tertentu “
11

 

 

Berdasarkan Kutipan diatas dapat disimpulkan berpengaruh terhadap 

anggaran komprehensif yang akan disusun perusahaan adalah anggaran biaya 

operasional.  Karena anggaran biaya operasional merupakan fase awal dari 

keseluruhan anggaran yang akan disusun suatu perusahaan. Pengarahan dan 

komunikasi yang memadai harus diberikan, agar semua tingkatan manajemen 

bekerja berdasarkan prinsip yang sama guna mencapai tujuan bersama. Semua 

tingkatan manajemen sebaiknya memahami batasan-batasan pengambilan 

keputusan masing-masing. 

 

2.1.4. Jenis Biaya Operasional 

         Biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan 

operasinya mencakup :  

1. Beban pemasaran  

        Beban pemasaran adalah biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan 

untuk mendistribusikan produknya. Biaya pemasaran ini mencakup  biaya iklan, 

biaya angkut penjualan, gaji dan komisi salesman dan lain-lain. Pengeluaran biaya 

operasional menyangkut biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum yang 

berkaitan dengan pendistribusian produk ke konsumen. Biaya pemasaran yang 

perlu disusun oleh pihak manajemen perusahaan mencakup : 

a. Gaji staf administrasi penjualan. 

b. Gaji dan komisi wiraniaga. 

                                                 
11

Mulyadi. Akuntansi biaya. Edisi kelima. UPP STIM YKPN. Cetakan  ketiga belas. 

2015. Hal 8. 
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c. Gaji manajer pemasaran. 

d. Biaya iklan. 

e. Biaya pelatihan wiraniaga. 

f. Biaya telepon kantor pemasaran. 

g. Biaya listrik kantor pemasaran. 

h. Biaya depresiasi kantor pemasaran. 

i. Biaya depresiasi kendaraan pemasaran. 

j. Biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran. 

k. Biaya korespondensi. 

l. Biaya angkut. 

m. Contoh barang gratis.  

n. Biaya gudang. 

o. Biaya pengepakan dan pengiriman. 

p. Biaya penagihan. 

Sebagian biaya pemasaran bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode 

waktu. Sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena 

itu, di dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya 

tersebut. Aktivitas administrasi dan umum mencakup keseluruhan aktivitas umum 

perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran. 

2. Beban administrasi dan umum 

        Beban administrasi dan umum adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan kegiatan  
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perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan effisien. 

Contoh :  

- Gaji administrasi kantor 

- Sewa kantor 

- Penyusutan kantor 

- Biaya piutang tak tertagih 

- Biaya urusan kantor 

- Biaya alat-alat tulis 

- Biaya lain-lain  

Biaya  administrasi dan  umum  adalah biaya yang  jumlahnya relatif  

tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini juga tergolong 

biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan 

untuk berubah. Perubahan besarnya biaya administrasi dan umum, khususnya 

perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal, 

baik yang direncanakan secara internal oleh perubahan maupun faktor eksternal 

yang tidak terhindarkan, seperti kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, 

kenaikan tarif listrik, air dan telepon. 

Setiap jenis biaya administrasi harus dikaitkan secara langsung dengan 

pusat tanggung jawab, manajer pusat tanggung jawab tersebut harus bertanggung 

jawab atas perencanaan dan pengendalian biaya tersebut. Prinsip-prinsip 

pengendalian biaya ini sangat penting, karena sering kali sulit untuk menetapkan 

tanggung jawab biaya yang bersifat umum. Secara keseluruhan, anggaran biaya 
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administrasi mencakup biaya untuk direksi dan stafnya, biaya departemen 

keuangan dan biaya umum dan  

1. Biaya untuk direksi dan stafnya 

Termasuk gaji, bonus tahunan, biaya perjalanan, biaya representasi dan 

administrasi kantor direksi. 

2. Biaya departemen keuangan 

Meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya administrasi departemen, biaya 

perjalanan dan biaya penyusutan aktiva tetap. 

3. Biaya departemen umum dan administrasi 

Meliputi  gaji  dan  dana  kesejahteraan,  biaya  perjalanan,  biaya  komunikasi  

(telepon, telegram, teleks),   asuransi  pegawai, penyusutan aktiva tetap, listrik  

dan air.  

3.   Beban keuangan  

        Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-

fungsi keuangan. Contoh : Beban bunga. 

        Biaya operasional berhubungan dengan pengeluaran biaya untuk 

melakukan segala operasi perusahaan. Biaya operasional dirancang untuk 

mengukur efisiensi dan manajer operasional memikul tanggung jawab penuh atas 

tercapainya sasaran yang dianggarkan, sedangkan anggaran biaya diskresioner 

tidak dirancang untuk mengukur efisiensi dan penyusun anggaran bertanggung 

jawab untuk membelanjakan jumlah yang telah ditetapkan.  

Biaya operasi / komersial biasanya meliputi biaya pemasaran atau biaya 

penjualan yang biasanya disusun berdasarkan volume produk yang akan dijual. 
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Dalam menentukan besarnya biaya promosi, biaya angkut penjualan dan  

sebagainya, sangat dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan yang dicapai, 

sedangkan biaya administrasi dan umum tidak terkait secara langsung dengan 

besarnya volume penjualan. Dalam penyusunan biaya operasional, berbagai pihak 

manajemen yang bertanggungjawab terhadap anggaran biaya operasional yang 

diajukan pada pimpinan perusahaan untuk disetujui kemudian dilaksanakannya. 

2.1.5. Perencanaan dan Pengendalian Biaya Operasional  

  Perencanaan biaya operasional perusahaan mencakup perencanaan biaya 

penjualan, perencanaan pemasaran, perencanaan biaya administrasi dan umum. 

Perencanaan biaya penjualan adalah perencanaan yang mengenai biaya-biaya  

yang terjadi pada bagian penjualan. Penyusunan perencanaan biaya penjualan 

secara umum mendatangkan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama  dalam  

hal : 

1. Perencanaan dan pedoman kerja 

2. Koordinasi kerja 

3. Pengawasan kerja 

Perencanaan dan pengendalian Menurut sirait ; 

Perencanaan merupakan persiapan proses perusahaan yang 

berorientasi ke masa depan.Penetapan harapan – harapan ekonomi 

sebagai econimic planning dapat dilakukan melalui sasaran biaya dan 

laba kalkulatoris.Dengan adanya perencanan terhadap biaya , 

Pendapat serta laba akan membantu manajemen untuk mengadakan 

pengendalian dan segala prosedurnya,Pengendalian tersebut meliputi 

pengawasan dan pertanggungjawaban .
12
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Sirait.PirmatuaAkuntansi biaya ; Pencatatan dan kelola biaya.Expert.Yogjakarta. 

Hal 4-5 .2017. 
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Defenisi perencanaan menurut Ruslan ;Perencanan meliputi ;“Penetapan 

tujuan dan standart Penentuan aturan dan prosedur pembuatan rencana 

serta ramalan ( Prediksi ) apa yang akan  terjadi.” 
13

 

Perencanaan biaya operasional yang telah disusun oleh pihak managemen 

berguna sebagai pedoman kerja. Dalam bidang perencanaan dapat pula disusun 

perencanaan biaya penjualan, maka perusahaan dihadapkan pada keharusan untuk 

merencanakan secara terinci biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk 

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Perencanaan  biaya penjualan 

bermanfaat sebagai pengawasan. Penyimpangan biaya dari rencana dapat 

dianalisa mengapa bisa terjadi dan bersumber dari mana, untuk selanjutnya dapat 

diambil tindakan koreksi yang bertujuan untuk merealisasi tujuan perusahaan. 

Perencanaan biaya umum dan administrasi ini berhubungan dengan 

kegiatan operasi perusahaan tetapi bukan kegiatan produksi melainkan non 

produksi. Perencanaan biaya umum dan administrasi ini selalu dikategorikan 

menjadi biaya operasional. Biaya umum dan administrasi ini dapat berupa gaji 

direksi dan stafnya, gaji bagian keuangan dan gaji bagian adminstrasi. 

Perencanaan biaya administrasi mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai 

pedoman kerja dan perencanaan, sebagai alat pengkoordinasian, serta sebagai alat 

pengawasan kerja, yang membantu pihak manajemen dalam melaksanakan dan 

memimpin jalannya perusahaan. Sebagaimana perencanaan biaya penjualan,  

perencanaan biaya administrasi juga mempunyai kegunaan khusus, yaitu berguna 

                                                 
13

Ruslan.Rosady.Manajemen public Relation dan Media Komunikasi .Edisi Revisi 

.Rajawali pers.Jakarta. Hal 2 .2014. 
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sebagai dasar untuk penyusunan perencanaan kas. Hal ini disebabkan karena 

sebagian dari biaya administrasi tersebut memerlukan pengeluaran kas. 

Menurut Darsono dan Purwanti  pada bukunya menjelaskan bahwa, 

“Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka 

keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.”
14

 

   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan biaya 

operasi adalah perencanaan pengeluaran biaya operasi yang dikeluarkan selama 

satu periode. Perencanaan biaya operasi untuk membantu pihak manajemen dalam 

mengendalikan pengeluarannya agar tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun lalu. 

Perencanaan biaya operasi berguna menekan pengeluaran biaya operasi dengan 

meningkatkan laba yang diperolehnya. 

         Pengendalian biaya operasional adalah pengawasan biaya yang dilakukan 

pihak manajemen melalui kegiatan operasi perusahaan. Namun dengan 

berkembangnya perusahaan, apabila sasaran hendak dicapai, pengendalian biaya 

operasional tidak dapat dipertahankan lebih lama karena dalam hal ini merupakan 

pemborosan dan tidak efisien. Tujuan pengendalian biaya operasi adalah untuk 

memperoleh jumlah produksi atau hasil yang sebesar-besarnya dengan kualitas 

yang dikehendaki, dari pemakaian sejumlah bahan tertentu. Pengawasan biaya 

operasi ditujukan untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dengan biaya 

yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan operasi  

perusahaan diperlukan adanya ketelitian dan kecermatan pencatatan atas transaksi 

yang telah terjadi. sistem otoritas dan prosedur pembukaan merupakan alat bagi 
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Op. Cit. Hal. 1. 
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manajemen untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi serta 

transaksi terjadi.  

 Pengendalian biaya operasi akan lebih berhasil apabila dilakukan dengan 

apa yang dinamakan akuntansi pertanggungjawaban. Pengendalian harus 

dilaksanakan oleh pimpinan bagian yang langsung bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. Staf akuntansi hanya melakukan pengendalian 

melalui akuntansi saja yaitu membantu manajemen dengan memberikan laporan 

tentang kegiatan operasi, menyoroti bagian-bagian yang sedang menghadapi 

kesulitan serta saran-saran yang diperlukan untuk tindakan perbaikan. 

 Dalam  melaksanakan pengawasan  biaya   operasi,   dapat   menggunakan 

teknik sebagai berikut : 

a. Pengawasan biaya operasi dengan menggunakan anggaran. 

b. Pengawasan biaya operasi dengan menggunakan standar. 

a.  Pengawasan biaya operasi dengan menggunakan anggaran 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengawasan biaya termasuk biaya 

operasional. Pengawasan membutuhkan suatu alat pengukur untuk 

keseluruhan organisasi, dalam hal ini anggaran mempunyai peranan 

sebagai alat pengukur atas pelaksanaan yang sesungguhnya.  

 b.  Pengawasan biaya operasi dengan menggunakan standar. 

Tujuan   pengawasan   biaya   dengan   menggunakan standar adalah untuk  

lebih meningkatkan efisiensi kegiatan dengan cara mengaitkan prestasi 

dari kegiatan biaya yang terjadi. Aspek pengawasan biaya operasi dalam 

biaya standar ini adalah membandingkan biaya standar dengan biaya 
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aktual. Biaya standar digunakan sebagai alat pengawasan biaya dan 

menilai prestasi pelaksana. 

Setiap   kegiatan   operasi  perusahaan   akan  dijalankan  dan diawasi oleh  

manajemen operasional. Aktivitas operasi perusahaan yang diawasi manajemen 

operasional berkaitan dengan upaya menghasilkan produk untuk perusahaan 

selesai proses produksi maka produk tersebut perlu disimpan, dijual, dan 

didistribusikan kepada para pelanggan perusahaan. Manajemen operasional dalam 

perusahaan bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan perusahaan untuk 

menghindari adanya pengangguran dalam melaksanakan tugas masing-masing 

bagian yang terdapat di perusahaan.  

 Biaya  operasional yang  dikeluarkan  perusahaan ini  jumlah  cukup  besar 

sehingga pengendalian terhadap biaya tersebut perlu dilakukan guna mencegah 

adanya pemborosan biaya. Manajemen biaya operasional melakukan pengawasan 

terhadap semua pengeluaran biaya operasional dengan menyusun anggarannya. 

Dari data biaya operasional yang digunakan manajemen biaya operasional untuk 

tujuan : 

1.   Perencanaan 

Manajemen biaya operasional menggunakan data biaya yang telah terjadi 

sebelumnya untuk memilih metode dalam mencapai tujuan yang terbaik di 

masa mendatang. Manajemen biaya operasional mempunyai peranan penting 

untuk menyusun perencanaan kegiatan pengeluaran biaya operasi. 

Perencanaan yang disusun oleh manajemen biaya operasional berorientasi 
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kepada masa akan datang dan dapat berbentuk perencanaan jangka pendek 

dan jangka panjang. 

2.   Pengawasan 

Pengawasan yang perlu dilakukan oleh manajemen biaya operasional dengan 

membandingkan dan mengevaluasi,  apakah anggaran atau program yang 

telah disusun manajer biaya operasional telah disetujui oleh pemimpin 

perusahaan  untuk dilaksanakan. Biasanya pada tahap pengawasan terhadap 

perencanaan yang sudah disetujui mampu mencapai kinerja perusahaan. 

3.  Pengendalian 

Manajemen biaya operasional menggunakan data biaya operasional tahun lalu 

untuk mengendalikan pengeluaran biaya yang terjadi sekarang ini. 

Manajemen biaya operasional melakukan pengendalian terhadap pengeluaran 

biaya tersebut untuk menghindari pengeluaran biaya operasional yang tinggi 

dengan   menyusun  anggarannya  berpedoman  pada  biaya  operasional  yang  

terjadi tahun lalu. 

4. Menganalisis 

Adanya penyusunan anggaran biaya operasional dibandingkan dengan biaya 

yang terjadi selama satu tahun akan dianalisis kembali oleh manajemen. 

Analisis yang dilakukan manajemen biaya operasional untuk mengukur 

tingkat biaya operasional yang dikeluarkan telah sesuai dengan anggaran yang 

direncanakan sebelumnya. 

        Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

pengendalian biaya operasi penting dilakukan oleh pihak manajemen operasional 
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untuk mengendalikan pengeluaran biayanya yang tinggi. Dalam hal pengawasan 

biaya operasi ini yang digunakan oleh manajemen untuk mengukur tingkat 

keberhasilan anggaran yang digunakannya adalah varians/penyimpangan antara 

anggaran dengan realisasi yang terjadi. Apabila anggaran yang disusun lebih 

besar dari pada realisasi yang terjadi dengan berpedoman pada realisasi tahun lalu 

berarti anggaran dapat mengendalikan pengeluaran biaya operasional sedangkan 

anggaran  yang disusun lebih rendah dari pada realisasi yang terjadi menunjukkan 

kegagalan pengendalian pengeluaran biaya operasi. 

        Kegiatan operasi perusahaan paling penting adalah pemasaran produk. 

Tahap-tahap perencanaan dan pengendalian harus didasarkan pada analisis 

profitabilitas beban pemasaran yang disusun secara baik. Pengendalian dan 

analisis beban pemasaran merupakan dua aktivitas yang saling melengkapi dan 

saling terkait sehubungan dengan pengalokasian beban pemasaran ke berbagai 

kelompok biaya sesuai fungsi yang ada dalam perusahaan. 

        Tahapan  pengeluaran  biaya  operasional  juga  membutuhkan   penentuan  

beban pemasaran guna pengambilan keputusan bagi manajerial. Manfaat 

pengeluaran biaya pemasaran untuk menjalankan kegiatan pemasaran yang terjadi 

di perusahaan. Fungsi pemasaran terdiri dari banyak bentuk, tergantung sifat dan 

organisasi perusahaan, ukuran dan metode operasinya. Setiap fungsi merupakan 

unit yang homogen, yang aktivitasnya dapat dikaitkan pada unsur-unsur beban 

yang spesifik. Suatu fungsi bisa mengikuti pola beban umum, tetapi kebanyakan 

fungsi akan mengeluarkan beban yang serupa, seperti, beban gaji, beban asuransi, 

pajak penghasilan, penerangan, air, telepon dan perlengkapan. 
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Indikator   ataupun    alat   ukur   yang   digunakan      perusahaan     dalam  

menganalisis biaya operasional adalah varians. Jadi varians dapat diartikan 

sebagai selisih antara biaya aktual dengan standar yang ditetapkan sebelum 

kegiatan operasi perusahaan dilakukan. Varians yang cukup tinggi pada biaya 

aktual tentu merugikan perusahaan dikarenakan pihak manajemen biaya 

operasional belum mampu mengendalikan pengeluaran biaya operasional tersebut 

selama satu periode tertentu. Adapun contoh anggaran beban penjualan dan 

administrasi yang dapat disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

PT. X 

Beban Penjualan dan Administrasi 

Periode Tahun  2009

 

Keterangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) %

Beban penjualan 16,000,000         15,852,000                148,000        1%

Beban administrasi :

Gaji 35,500,000         36,250,000                (750,000)       -2%

Iklan 12,500,000         11,925,000                575,000        5%

Penyusutan 12,650,000         12,450,000                200,000        2%

Asuransi 100,000,000       100,000,000              -                0%

Total 176,650,000       176,477,000              
 Sumber : Swastha, Basu. Manajemen Penjualan: Pelaksanaan Penjualan. BPFE.Edisi  

 ketiga. Yogyakarta. 2010. Hal  338-343. 

 

 Berdasarkan tabel di atas ini dapat kita lihat varians yang terjadi pada 

beban penjualan dan beban administrasi yang telah disusun dalam anggaran 

dengan realisasi yang terjadi tahun 2009 ini ada di bawah anggaran seperti beban 

penjualan, beban iklan dan beban penyusutan sedangkan beban gaji perusahaan di 

atas anggaran yang menunjukkan ketidak ekonomis disebabkan realisasi yang 

terjadi melebihi anggaran yang telah ditargetnya. 

  Dengan alat indikator berupa analisis varians ini dapat diilustrasikan 

sebagai berikut : PT. X  dalam   menjalankan  kegiatan   usahanya   mengeluarkan   
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biaya operasional selama tahun 2008. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan  pada tahun 2008 adalah biaya pemasaran produk, beban gaji dan 

beban lain-lainnya. Ketiga jenis beban operasional ini juga mempengaruhi laba 

yang diperoleh perusahaan selama tahun 2008. Anggaran, realisasi dan varians 

dari biaya operasional ini dapat disajikan sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 2.3 

PT. X 

Beban Operasional 

Periode Tahun  2008 

Keterangan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) %

Beban pemasaran 27.250.000                29.750.000                          (2.500.000)                -9%

Beban gaji 185.750.000              185.250.500                        499.500                    0%

Beban lain-lainnya 89.500.600                92.756.000                          (3.255.400)                -4%

Total 302.500.600              307.756.500                        (5.255.900)                -2%
 Sumber : Swastha, Basu. Manajemen Penjualan: Pelaksanaan 

 Penjualan. BPFE. Edisi  ketiga. Yogyakarta. 2010.  Hal 338-343. 

 

 

 Perusahaan X menggunakan metode bottom up dalam penyusunan 

anggaran biaya operasional sehingga masing-masing bagian dapat mengendalikan 

pengeluaran biaya yang tinggi. Anggaran biaya operasional biasanya disusun oleh 

bagian keuangan dengan memberikan wewenang kepada masing-masing bagian 

yang terkait dengan kegiatan tersebut. Masing-masing bagian menyusun anggaran 

dengan berpedoman pada realisasi yang terjadi sebelumnya diserahkan pada 
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bagian keuangan kemudian bagian keuangan memeriksa dan memperbaiki 

anggaran tersebut. Setelah anggaran tersebut siap akan diserahkan kepada direktur 

maupun pimpinan perusahaan untuk disetujui dan dilaksanakan. Setelah mendapat 

persetujuan dari pimpinan perusahaan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dan 

hasil pelaksanaan dibandingkan untuk diketahui seberapa besar penyimpangan 

yang terjadi. Perusahaan X dapat menyajikan biaya operasional sebagai berikut : 

Berdasarkan  tabel  di  ini  dapat kita  lihat varians  yang   terjadi  pada biaya 

operasional yang telah disusun dalam anggaran dengan realisasi yang terjadi 

tahun 2008 ini ada di atas anggaran seperti beban pemasaran dan beban lain-

lainnya  menunjukkan ketidak ekonomis realisasi yang terjadi melebihi anggaran 

yang telah ditargetnya sedangkan beban gaji perusahaan di bawah anggaran 

menunjukkan keekonomisan disebabkan realisasi yang terjadi masih mampu 

mencapai tujuan dan target yang direncanakan. Pengeluaran biaya operasional 

yang tinggi terjadi di dalam perusahaan perlu ditekan dengan menyusun anggaran,  

jadi anggaran disusun dapat menekan pengeluaran beban operasional yang tinggi. 

Anggaran  yang  disusun harus di  atas realisasi tetapi  tidak menimbulkan varians 

yang cukup tinggi sehingga anggaran tersebut menjadi tidak akurat. 

 

Tabel 2.4 

PT. X 

Beban Pemasaran 

Periode Tahun  2008 
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.

Bulan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) %

Januari 1.895.000           2.010.000        (115.000)       -6%

Februari 1.970.500           2.145.600        (175.100)       -9%

Maret 2.100.000           2.275.000        (175.000)       -8%

April 1.995.000           2.325.000        (330.000)       -17%

Mei 2.280.500           2.450.000        (169.500)       -7%

Juni 2.355.700           2.375.800        (20.100)         -1%

Juli 2.418.300           2.690.000        (271.700)       -11%

Agustus 2.483.000           2.578.000        (95.000)         -4%

September 2.500.000           2.600.000        (100.000)       -4%

Oktober 2.530.000           2.800.000        (270.000)       -11%

November 2.575.000           2.632.000        (57.000)         -2%

Desember 2.147.000           2.868.600        (721.600)       -34%

Jumlah 27.250.000         29.750.000       
 

 

 

 

 

Tabel 2.5 

PT. X 

Beban Gaji 

Periode Tahun  2008 

 

Bulan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) %

Januari 14.875.000       13.775.000    1.100.000   7%

Februari 12.800.000       13.000.000    (200.000)     -2%

Maret 13.950.000       13.550.000    400.000      3%

April 14.250.000       14.000.000    250.000      2%

Mei 14.750.000       14.360.000    390.000      3%

Juni 15.000.000       15.250.000    (250.000)     -2%

Juli 15.550.000       15.775.000    (225.000)     -1%

Agustus 16.325.000       15.950.000    375.000      2%

September 16.440.000       16.550.000    (110.000)     -1%

Oktober 16.750.000       16.935.000    (185.000)     -1%

November 17.125.000       17.750.000    (625.000)     -4%

Desember 17.935.000       18.355.500    (420.500)     -2%

Jumlah 185.750.000     185.250.500  

 

Tabel 2.6 

PT. X 

Beban Lain-lainnya 
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Periode Tahun  2008 

  

Bulan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Varians (Rp) %

Januari 6.895.000         6.500.000        395.000          6%

Februari 6.905.600         6.950.000        (44.400)           -1%

Maret 7.000.000         7.250.000        (250.000)         -4%

April 7.250.600         7.640.500        (389.900)         -5%

Mei 7.758.000         7.800.000        (42.000)           -1%

Juni 6.789.000         8.000.000        (1.211.000)      -18%

Juli 7.955.400         7.475.500        479.900          6%

Agustus 8.000.000         7.650.000        350.000          4%

September 8.500.000         8.230.000        270.000          3%

Oktober 7.765.000         8.500.000        (735.000)         -9%

November 7.432.000         8.560.000        (1.128.000)      -15%

Desember 7.250.000         8.200.000        (950.000)         -13%

Jumlah 89.500.600       92.756.000       
 Sumber: Swastha, Basu. Manajemen Penjualan: Pelaksanaan 

 Penjualan. BPFE. Edisi ketiga.Yogyakarta. Hal 338-343. 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada PT. Cipta 

Mebelindo Lestari Medan jl. Seintis Pasar I No. 168 Dusun IV Desa Tanjung 

Selamat Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang,  

 Adapun yang menjadi tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1.  

Tabel  Jadwal Penelitian 

Kegiatan Mei Juni Juli Agustus 

Pengajuan Proposal     

Penyusunan Proposal     

Pengambilan Data     

Penulisan Skripsi     

Sidang Meja Hijau     

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perencanaan dan pengawasan biaya 

operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang berdasarkan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obejk yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana perencanaan dan 

pengawasan biaya operasional pada PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 

1. 3.3  Jenis Data   

Jenis Data yang akan dikumpulkan adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif  

Menurut sugiyono ; 2017 

 Metode Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme , Digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu , Pengumpulan data 

menggunakan instumen penelitian ,analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik,dengan tujuan untukk menguji hipotesis yang telah di 

tetapkan . Dan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme ,digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah ,(Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

Peneliti aadalah sebagai instrumen kunci , Tehnik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi ( gabungan ), analisis data bersifat induktif 

/kualitatif , dan hasil penelilian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi,
15

 

 

 yang terdiri dari :  

a. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber 

atau pihak pertamanya. Data ini diperoleh penulis langsung dari perusahaan 

yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai perencanaan dan 

pengendalian biaya operasional, serta anggaran dan realisasi biaya 

operasionalnya. Penulis secara langsung bertemu dan bertanya kepada 

Bapak Ary Wiguna sebagai Kepala Administrasi dan Keuangan PT. Cipta 

Mebelindo Lestari Medan.  

                                                 
15

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA. 

Bandung  Hal 08-09. 2017 
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b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain 

atau berasal dari pihak tertentu di luar objek penelitian. Data yang diperoleh 

berasal dari buku-buku referensi, makalah ilmiah, dokumen, penelitian 

sebelumnya atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2. 3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa: 

1. Library Research 

Library Research adalah metode penelitian yang diperoleh dari sumber 

literatur kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur dan brosur 

yang disesuaikan dengan objek penelitian yang telah ditentukan  

2. Field Research 

Field Research merupakan metode penelitian yang dilakukan secara langsung 

pada objek yang diteliti untuk memperoleh data dan keterangan yang 

diperlukan. 

a. Metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan 

dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. 

b. Metode Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada pegawai administrasi dan keuangan 

PT. Cipta Mebelindo Lestari Medan. 
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Melalui wawancara peneliti berusaha mendapatkan informasi lebih 

mendalam yang ada pada objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah 

menentukan variabel atau masalah yang harus diteliti.Wawancara 

ditujukan kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam 

objek. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan penulis pada pihak yang 

memang faham atau berwenang mengenai penelitian yang dilakukan 

sehingga informasi atau data yang diinginkan akan sesuai. 

 

3. 3.5 Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada 

penelitian dalam bentuk studi kasus. Data yang terkumpul dari hasil wawancara 

serta hal yang terkait dengan objek penelitian yang kemudian di susun ke dalam 

bentuk uraian yang menggambarkan suatu keadaan, proses maupun peristiwa 

tertentu yang sifatnya menerangkan. Dalam penelitian ini penulis berusaha 

menjelaskan dan memaparkan fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan 

data yang diperoleh sehingga dapat dengan mudah di pahami dan mudah dalam 

menyimpulkan hasilnya. 

Tolak ukur yang digunakan perusahaan untuk mengukur efektifnya 

perencanaan dan pengawasan biaya adalah dengan membandingkan antara biaya 

yang sesunggunya terjadi dengan biaya aktual sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. 
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Dengan Klasifikasi pengukuran efektifitas : 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Pengukur Efektifitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber: Gibson, M. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke dua. 

Erlangga. Jakarta. Hal 123-126. 2008. 

 

 

 


