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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Prinsip-Prinsip Anggaran 

 Bagan organisasi dan bagan akun membentuk kerangka kerja untuk suatu 

sistem perencanaan dan pengendalian anggaran. Bagan organisasi mendefinisikan 

tanggung jawab dari eksekutif, dan dengan demikian membantu menjustifikasikan 

anggaran mereka. Meskipun tanggung jawab akhir dari anggaran berada di 

manajemen eksekutif, semua manajer bertanggung jawab untuk menyiapkan dan 

melaksanakan anggaran departemental mereka masing-masing. Jika suatu anggaran 

akan berhasil, manajer-manajer ini harus bekerjasama dan memahami peranan mereka 

masing-masing dalam menyukseskan sistem anggaran tersebut. Anggaran harus 

merupakan usaha gabungan dari banyak orang, yaitu suatu dokumen kerja yang 

membentuk dasar bagi tindakan. 

 

B. Komite Anggaran 

 Proses pembuatan anggaran biasanya diarahkan oleh suatu komite anggaran 

yang terdiri dari manajer penjualan, manajer produksi, kepala insinyur, bendahara, 

dan kontroler. Fungsi utama dari komite anggaran adalah untuk :  

1. Memutuskan kebijakan umum. 

2. Meminta dan meninjau kembali estimasi anggaran individual. 

3. Menyarankan revisi dalam estimasi anggaran individual. 

4. Menyetujui anggaran dan revisinya kemudian. 

5. Menganalisis laporan anggaran. 

6. Merekomendasikan tindakan untuk memperbaiki efisiensi. 

 Dalam melakukan fungsi-fungsi ini, komite anggaran menjadi suatu komite 

manajemen. Komite ini merupakan kekuatan yang sangat ampuh dalam 

mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi. 

 

 

 

 



C. Pengembangan dan Implementasi Anggaran 

   Proses pengembangan suatu anggaran dapat menjadi sama pentingnya 

dengan isi dari dari anggaran itu sendiri, dan sebaliknya memasukan prinsip-

prinsip berikut ini : 

1. Pengarahan yang mencukupi dan komunikasi yang segera harus diberikan 

sehingga semua tingkatan manajemen bekerja berdasarkan asumsi-asumsi 

yang sama guna untuk mencapai tujuan yang sama. 

2. Partisipasi sebaiknya ditingkatkan dari setiap tingkatan organisasi. 

Pengembangan anggaran harus melibatkan individu-individu yang akan 

bertanggung jawab terhadap implementasi anggaran dan yang akan 

menerima penghargaan dari padanya. Partisipasi ini akan meningkatkan 

mutu anggaran melalui penggunaan dasar keahlian paling luas yang 

memungkinkan. 

3. Iklim persiapan anggaran sebaiknya ditujukan untuk menghilangkan 

keresahan dan sikap membela diri. Individu-individu memerlukan 

kebebasan dan wewenang untuk mempengaruhi area kinerja mereka 

masing-masing, dan mereka sebaiknya diberikan tanggung jawab untuk 

pencapaian . Sistem anggaran yang berorientasi pada masalah-masalah 

dan kesempatan dari pertisipan akan mengurangi keresahan mereka. 

4. Persiapan anggaran sebaiknya disusun sedemikian rupa sehingga ada 

kemungkinan yang besar untuk mencapai tujuan dengan sukses. 

Pencapaian tujuan yang menantang meningkatkan aspirasi dan 

menghasilkan perasaan sukses, percaya diri, serta kepuasan. 

5. Berbagai kelompok asumsi sebaiknya dievaluasi dalam mengembangkan 

anggaran. Proses iteratif ini difasilitasi melalui penggunaan komputer.  

 

Jika anggaran dikembangkan dengan sepantasnya, maka kesulitan kesulitan 

dalam implementasi diminimalkan. Implementasi yang pantas memerlukan 

hal-hal berikut :   

• Penghargaan dan penghargaan kontinjensi sebaiknya memimpin 

kepada pencapaian tujuan organisasional. Seingkali penghargaan 

tidak mencukupi. 



• Organisasi sebaiknya memfokuskan diri pada pemberian 

penghargaan atas pencapaian dan bukannya pemberian hukuman 

atas kegagalan. Perasaan sukses atau gagal sangat menentukan 

baik sikap terhadap anggaran maupun tingkat kinerja yang 

diinginkan oleh karyawan. 

• Umpan balik sebaiknya disediakan dengan segera atas kinerja dari 

setiap tim atau individu. Hal ini memerlukan laporan yang dapat 

dipahami oleh pekerja atau supervisor di tingkat departemen, 

sehingga mereka dapat melakukan analisis atas hasil dan 

mengambil tindakan korektif. 

 

 D. Anggaran dan Perilaku Manusia 

  Siapapun yang dibebankan dengan pembuatan suatu anggaran dan  penetapan 

angka-angka anggaran, terutama untuk overhead departemental, menyadari adanya 

perilaku mementingkan diri sendiri dan menonjolkan diri dari beberapa supervisor 

dalam hal program yang dimaksudkan. Dibeberapa perusahaan, anggaran adalah suatu 

alat yang paling tidak populer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian.  

  Perhatian yang cukup besar telah diberikan terhadap implikasi perilaku dari 

penyediaan data bagi manajer untuk perencanaan, koordinasi, dan aktivitas-aktivitas 

pengendalian. Akuntansi biaya dan anggaran memainkan peranan penting dalam 

mempengaruhi perilaku individu dan kelompok di semua tahapan proses manajemen, 

termasuk : (1) penetapan cita-cita, (2) menginformasikan individu-individu apa yang 

harus mereka berikan untuk mencapai cita-cita tersebut, (3) memotivasi kinerja yang 

diinginkan, (4) mengevaluasi kinerja, (5) menyarankan kapan tindakan korektif 

sebaiknya diambil. Pendeknya, akuntan tidak dapat mengabaikan ilmu pengetahuan  

perilaku, yaitu psikologi, psikologi sosial, serta sosiologi, karena fungsi akuntansi 

sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan sebenarnya 

adalah suatu fungsi perilaku. 

  Untuk pembangunan anggaran, James L.Pierce memberikan saran kepada 

manajemen puncak untuk menggunakan anggaran guna mengarahkan aktivitas dan 

tidak sebagai tongkat pemukul yang dipegang di atas kepala manajer di tingkat yang 

lebih bawah. Ia beragumentasi bahwa seluruh proses perencanaan dan pengendalian 

sebaiknya digunakan untuk membebaskan karyawan agar melakukan pekerjaan 



mereka yang terbaik bukan sebagai mesin penghancuran dan penghukuman. Sikap 

seorang manajer terhadap anggaran akan sangat bergantung pada hubungannya 

dengan manajer-manajer lain. Jika diarahkan dengan sepantasnya oleh rencana 

perusahaan, dengan suatu kesempatan untuk kompensasi yang meningkat, kepuasan 

yang lebih besar, serta promosi secara bertahap, maka manajer tingkat menengah dan 

bawah dapat mencapai hasil yang mengagumkan. Di pihak lain, suatu kelompok 

manajemen yang menentang, tidak mau menerima anggaran, dapat berkinerja dengan 

sangat buruk sehingga manajemen puncak terpaksa untuk “menunda percobaan ide 

perencanaan dan pengendalian sampai dapat mengatur perusahaannya.” 

   Tidak ada anggaran yang dapat berhasil jika orang-orang yang terkait tidak 

mau menerimanya. Tetapi masalah memotivasi personel suatu perusahaan dapat 

menjadi masalah sulit untuk dipecahkan. Persyaratan motivasional yang disarankan 

meliputi berikut ini : 

1. Suatu sistem kompensasi yang membangun dan memelihara suatu 

hubungan antara hasil dengan penghargaan yang dipahami secara jelas. 

2. Suatu sistem penilaian kinerja yang dipahami oleh karyawan dalam hal 

efektivitas, tugas, tanggung jawab, tingkat dan luas pengaruh dalam 

pengambilan keputusan individual, serta waktu yang diperbolehkan untuk 

menilai hasilnya. 

3. Suatu sistem komunikasi yang memungkinkan karyawan untuk berdiskusi 

dengan atasan mereka, yang didasarkan atas kepercayaan dan komunikasi 

yang jujur. 

4. Suatu sistem promosi yang memperoleh dan mempertahankan 

kepercayaan karyawan. 

5. Dukungan kepada karyawan melalui pelatihan, konseling, dan 

perencanaan karir. 

6. Suatu sistem yang mempertimbangkan tidak hanya tujuan perusahaan, 

tetapi juga keahlian dan kapasitas karyawan. 

7. Suatu sistem yang tidak setengah-setengah, tetapi yang memenuhi standar 

yang realistis dan dapat dicapai, dengan menekankan pada perbaikan dan 

penyediaan suatu lingkungan di mana dedikasi atas keunggulan dapat 

berkembang. 

 

 



BAB II 

ISI 

 

Satu set anggaran yang lengkap biasanya terdiri atas elemen-elemen berikut ini: 

1. Anggaran penjualan. 

2. Estimasi biaya dan kebutuhan produksi. 

3. Anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, yang digabungkan 

dalam satu skedul harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. 

4. Anggaran beban pemasaran dan administratif. 

5. Estimasi atas pos-pos pendapatan dan beban lain-lain serta pajak penghasilan. 

6. Anggaran laporan laba-rugi. 

7. Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. 

8. Anggaran neraca yang menunjukkan estimasi posisi keuangan dari perusahaan 

di akhir periode anggaran. 

 

Bab ini dimulai dengan diskusi mengenai perencanaan laba, termasuk anggaran 

jangka panjang dan jangka pendek. 

 

 

A. Anggaran Laba 

Perencanaan Laba 

Istilah perencanaan laba dan anggaran pada umumnya merupakan sinonim. 

Perencanaan laba dalah pengembangan dari suatu rencana operasi guna mencapai 

tujuan dan cita-cita perusahaan. Suatu anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan 

dalam istilah-istilah keuangan dan kuantitatif. Suatu rencana laba dari suatu 

perusahaan terdiri dari anggaran operasi dan laporan keuangan. Dianggarkan yang 

terinci. 

 

Menetapkan Tujuan Laba 

1. Metode priori, tujuan laba mendominasi perencanaan. Pertama-pertama 

manajemen menentukan tingkat pengembalian yang diinginkan dan 

berusaha untuk merealisasikannya melalui perencanaan. 



2. Metode posteriori, tujuan laba berada di bawah perencanaan dan 

diidentifikasikan sebagai hasil dari perencanaan. 

3. Metode pragmatis, manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah 

diuji dan dibuktikan melalui pengalaman. 

 

Dalam menentukan tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan 

faktor-faktor berikut ini: 

1. Laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu. 

2. Volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya plus 

menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar deviden serta 

menyediakan kebutuhan bisnis masa depan. 

3. Titik impas. 

4. Volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. 

5. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. 

6. Pengembalian atas modal yang digunakan. 

 

Perencanaan Laba Jangka Panjang 

Dalam bisnis disadari kebutuhan untuk mengembangkan rencana laba jangka 

panjang. Rencana jangka panjang yaitu proses terus-menerus untuk membuat 

keputusan-keputusan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbaik yang 

memungkinkan mengenai dampak di masa depan, mengorganisasikan secara 

sistematis, usaha-usaha yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan 

tersebut, dan mengukur hasil dari keputusan-keputusan itu terhadap ekspektasi 

melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana jangka panjang 

biasanya berurusan dengan area-area khusus seperti penjualan, pengeluaran modal, 

riset dan pengembangan, serta kebutuhan-kebutuhan pendanaan.  

 

Anggaran Jangka Pendek 

Rencana jangka manajemen hanya dapat dicapai melalui kinerja laba jangka 

panjang yang sukses. Dengan demikian, rencana jangka panjang harus dimasukkan ke 

anggaran jangka pendek untuk perencanaan dan pengendalian urutan tindakan yang 

dimaksudkan. Meskipun satu tahun adalah periode perencanaan yang umum, 

anggaran jangka pendek bisa meliputi periode 3, 6, atau 12 bulan tergantung pada 

karakteristik bisnis. Agar efisien anggaran tahunan dapat diperluas menjadi 18 bulan.  



 

Periode anggaran sebaiknya; 

1. Dibagi bulan per bulan. 

2. Cukup panjang untuk menyelesaikan produksi penduduk. 

3. Meliputi paling tidak satu siklus musiman. Jika bisnisnya adalah bisnis musiman. 

4. Cukup panjang untuk memungkinkan pendanaan sebelum dibutuhkan. 

5. Sesuai dengan periode akuntansi keuangan, guna memungkinkan perbandingan 

hasil aktual dengan anggaran. 

 

Keuntungan Perencanaan Laba  

Keuntungan perencanaan laba 

1. Perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi 

dan penyelesaian masalah. 

2. Perencanaan laba menyediakan pengarahan kesemua tingkatan manajemen. 

3. Perencanaan laba meningkatkan koordinasi. 

4. Perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerja sama 

dari semua tingkatan manajemen. 

5. Anggaran menyediakan suatu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan 

meningkatkan kemampuan dari individu-individu. 

 

Keterbatasan Perencanaan Laba 

Perencanaan lab mempunyai keterbatasan dan kekurangan berikut ini: 

1. Prediksi bukanlah suatu ilmu pengetahuan pasti; ada sejumlah pertimbangan 

dalam estimasi manapun. 

2. Anggaran dapat memfokuskan perhatian manajemen pada cita-cita (seperti tingkat 

produksi yang tinggi atau tingkat penjualan kredit yang tinggi) yang tidak selalu 

sesuai dengan tujuan keseluruhan dari organisasi. 

3. Perencanaan laba harus memperoleh komitmen dari manajemen puncak dan kerja 

sama dari semua anggota manajemen. 

4. Penggunaan anggaran secara berlebihan sebagai alat evaluasi dapat menyebabkan 

perilaku disfungsional. 

5. Perencanaan laba tidak menghilangkan atau menggantikan peranan administrasi. 

6. Penyusunanya memakan waktu. 



B. Anggaran Penjualan 

Penjualan adalah komponen yang paling sulit diprediksi. Permintaan bergantung 

pada kekuatan yang berada di luar kendali manajemen, ketidakpastian membuat 

perkiran penjualan menjadi titik penting dari proses perencanaan. Mempersiapkan 

anggaran ini menggunakan pendekatan dari dua sudut yang berbeda yaitu:  

1. menilai dan mengevaluasi pengaruh eksternal 

2. mempertimbangkan pengaruh internal 

Kedua pengaruh ini digabungkan ke dalam anggaran penjualan yang memungkinkan. 

Pengaruh eskternal meliputi trend umum dalam aktivitas individual, tindakan pesaing, 

daya beli, perubahan gaya hidup, dan lain lain. Ada beberapa pengaruh internal dalam 

anggaran penjualan : 

 

 Mengestimasikan Penjualan 

Salah satu metode untuk megestimasikan penjualan adalah persiapan estimasi 

penjualan oleh masing-masing  tenaga penjualan. Semua tenaga penjualan 

mengestimasikan penjualan di area mereka untuk diserahkan kepada manajer area 

yang akan dikonsolidasikan dan disesuaikan. Kemudian diteruskan kepada manajer 

pemasaran umum  untuk disesuaikan lebih lanjut. Selama persiapan anggaran, adalah 

biasa jika estimasi penjualan direvisi beberapa kali. Estimasi fianal cenderung lebih 

baik ketika prediksi dari berbagai sumber.  

Estimasi dimulai dari faktor-faktor : 

1. penjualan perusahaan di tahun-tahun lalu per kelompok produk dan marjin 

2. volume penjualan  

3. faktor luar biasa yang mempengaruhi penjualan di masa  lalu. 

 Variasi Musiman 

Ketika estimasi penjualan tahunan telah disetujui, maka dibagi ke dalam periode 

yang lebih kecil, biasanya dalam bulan. Anggaran penjualan bulanan memasukkan 

pengalaman hiastoris dan perubahan yang diperkirakan akan terjadi. Trend dan 

fluktuasi dalam data historis sebaiknya dipertimbangkan dan penyebab-penyebabnya 

diidentifikasikan.  

 Anggaran Penjualan Berdasarkan Daerah dan Pelanggan 

Suatu anggaran penjualan akan lebih baik jikadiklasifikaiskan berdasarkan daerah 

atau distrik dan pelanggan. Klasifikasi pelanggan sebaiknya menunjukkan penjualan 



ke pekerja, penjualan grosir, sekola, dan sebagainya.pendetilan semacam ini 

mengindikasikan kontribusi dari setiap daerah. Suatu anggaran penjualaln yang terinci 

dapat menjadi alat yang efektif untuk menganalisis potensi penjualan baru.  

 Mengestimasikan kebutuhan produksi 

Penentuan kapasitas yang akan diproduksi harus ditentukan sebelum penerimaan 

suatu anggaran penjualan. Tingkat produksi sebaiknya menjaga persediaan dalam 

jumlah yang cukup. Fluktuasi yang drastis dan cepat dalam ketenagakerjaan adalah 

sangat mahal dan tidak menghasilkan hubungan dengan karyawan yang baik. Jika 

suatu anggaran penjualan mengindikasikan bahwa pemberian kerja di bulan-bulan 

tertentu akan turun ke tingkat yang tidak diinginkan, maka manajemen sebaiknya 

berusaha untuk meningkatkan penjualan atau peningkatan dalam persediaan. 

 

 

C. Anggaran Produksi 

  Anggaran produksi berurusan dengan penjadwalan operasi, penentuan volume, 

dan penetapan kuantitas maksimum dan minimum dari persediaan. Hal tersebut 

memberikan dasar untuk membuat anggaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan 

overhead pabrik. 

  Suatu anggaran produksi dinyatakan dalam unit fisik. Sebagaimana 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini, produksi yang dianggarkan adalah unit penjualan 

yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan dalam persediaan. 

 

Contoh bentuk Anggaran Produksi 

 

Franklin Company 
Skedul 2 

Anggaran Produksi 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 Produk A Produk B Produk C 
Unit yang diperlukan untuk memenuhi  
          anggaran penjualan (Skedul 1) ……. 
Ditambahkan persediaan akhir yang diinginkan ….. 
Total unit yang diperlukan ………………………… 
Dikurangi persedaan awal ………………………… 
Produksi yang direncanakan untuk tahun ini ……… 

 
7.000 

              250 
           7.250 
             200 

            7.050 

 
11.000 

            200 
11.200 

400 
10.800 

 

 
15.000 

400 
15400 

500 
14900 

 



  Jika perubahan dalam ukuran persediaan barang dalam proses adalah 

signifikan, maka jumlah unit ekuivalen di persediaan barang dalam proses akhir 

ditambahkan, dan jumlah unit ekuivalen di persediaan awal dikurangkan, untuk 

menentukan jumlah unit yang akan diproduksi. Dalam sistem JIT, persediaan barang 

dalam proses mungkin begitu kecilnya sehingga perubahannya dapat diabaikan dalam 

anggaran produksi. 

  Anggaran produksi, seperti anggaran lainnya dapat dirinci per bulan atau per 

kuartal. Untuk perbandingan dengan produksi aktual, anggaran rinci sebaiknya 

dipecah ke dalam langkah-langkah produksi atau stasiun kerja. Karakteristik dari 

pembagian tersebut akan ditentukan oleh tata ruang pabrik, jenis produksi, dan rute 

produksi. Suatu rute adalah daftar rinci mengenai langkah-langkah yang diperlukan 

untuk membuat suatu produk dan waktu, tenaga kerja maupun mesin yang diperlukan 

untuk masing-masing produk. 

  Bagi perusahaan yang hanya memproduksi berdasarkan pesanan, suatu 

anggaran produksi terinci mungkin tidak dapat dibuat. Dalam pekerjaan pesanan 

khusus, masalah utama adalah untuk menyiapkan produksi ketika pesanan diterima. 

Pekerjaan harus disusun rutenya dan dijadwalkan produksinya sehingga penundaan 

dapat dihindari dari fasilitas digunakan secara efisien. Tidak ada divisi dari suatu 

bisnis manufaktur yang telah mencapai banyak kemajuan dalam manajemen ilmu 

pengetahuan seperti departemen produksi. Usaha konstan diarahkan menuju 

pembuatan teknik-teknik baru yang akan membawa kepada produksi yang lebih 

efisien.  

 

 

D. Anggaran Manufaktur 

1) Anggaran Bahan Baku Langsung 

Anggaran bahan baku langsung, menspesifikasikan jumlah dan biaya bahan 

baku yang diperlukan untuk memproduksi unit-unit yang diinginkan. Anggaran 

tersebut adalah : 

a. menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan 

b. memungkinkan departemen pembelian membuat jadwal pembelian untuk 

memastikan pengantaran bahan baku ketika dibutuhkan 



c. menetapkan suatu cara bagaimana bendahara dalam memasukkan ke 

anggaran kas, dana untuk membayar pemasok sebagaimana untuk 

pembayaran kas lainnya. 

 Biasanya, anggaran bahan baku hanya berurusan dengan bahan baku langsung. 

Akan tetapi, prosedur pembuatan anggaran ini dapat juga diterapkan ke perlengkapan 

dan  bahan baku tidak langsung yang termasuk dalam anggaran over head pabrik dan 

anggaran beban komersial.  

 

v Contoh bentuk Anggaran Bahan Baku Langsung  

 

Franklin Company 
Skedul 3 

Anggaran Bahan Baku Langsung dalam Unit 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 Bahan 

Baku X 
Bahan 

Baku Y 
Bahan 
Baku Z 

Produk A 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............................... 
Jumlah bahan baku yang diperlukan per unit A ………… 
Unit bahan baku yang diperlukan ……………………….. 
 
Produk B 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ……………........... 
Jumlah bahan baku yang akan diperlukan per unit B ........ 
Unit bahan baku yang diperlukan ...................................... 
 
Produk C 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............................... 
Jumlah bahan baku yang diperlukan per unit C ................ 
Unit bahan baku yang diperlukan ...................................... 
          Total unit bahan baku yang diperlukan ................... 

 
7.050 

12 
84.600  

 
 

10.800 
8 

86.400 
 
 

14.900 
6 

89.400 
260.400 

 

 
7.050 

5 
35.250 

 
 

10.800 
3 

32.400 
 
 

14.900 
2 

29.800 
97.450 

 
7.050 

2 
14.100 

 
 

10.800 
1 

10.800 
 
 

14.900 
1 

14.900 
39.800 

 
 

v Contoh bentuk Anggaran Pembelian 

Franklin Company 
Skedul 4 

 Anggaran Pembelian 
UntukTahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 Bahan 

Baku X 
Bahan 

Baku Y 
Bahan 
Baku Z 

Total  

Unit yang diperlukan untuk produksi (Skedul 
3)...................................................................... 

 
260.400 

 
97.450 

 
39.800 

 
 



Ditambah persediaan akhir yang diinginkan .. 
Jumlah yang diperlukan .................................. 
Dikurangi persediaan awal ............................. 
Unit yang akan dibeli ...................................... 
Biaya per unit .................................................. 
Total biaya pembelian ..................................... 
 

40.000 
300.400 
30.000 

270.400 
$      1,00 
$270.400 

12.000 
109.450 
10.000 
99.450 

$    14,00 
$1.392.300 

2.500 
42.300 
2.000 

40.300 
$      2,50 
$100.750 

 
 
 
 
 
$1.763.450 

 

v Contoh bentuk Anggaran Biaya Bahan Baku yang Diperlukan untuk Produksi 

Franklin Company 
Skedul 5 

Anggaran Biaya Bahan Baku yang Diperlukan untuk Produksi 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 Bahan 

Baku X 
Bahan 

Baku Y 
Bahan 
Baku Z 

Total  

Produk A 
Unit bahan baku yang diperlukan untuk 
produksi (Skedul 3) ..................................... 
Biaya per unit .............................................. 
Total ............................................................ 
 
Produk B 
Unit bahan baku yang diperlukan untuk 
produksi (Skedul 3) ..................................... 
Biaya per unit .............................................. 
Total ............................................................ 
 
Produk C 
Unit bahan baku yang diperlukan untuk 
produksi (Skedul 3) ..................................... 
Biaya per unit .............................................. 
Total ............................................................ 
 
Total biaya bahan baku yang diperlukan 
ntuk produksi ............................................... 

 
 

84.600 
$      1,00 
$  84.600 

 
 
 

86.400 
$      1,00 
$  86.400 

 
 
 

89.400 
$      1,00 
$  89.400 

 
 

$260.400 
 

 
 

35.250 
$    14,00 
$493.500 

 
 
 

32.400 
$    14,00 
$453.600 

 
 
 

29.800 
$    14,00 
$417.200 

 
 

$1.364.300 

 
 

14.100 
$     2,50 
$ 35.250 

 
 
 

10.800 
$     2,50 
$ 27.000 

 
 
 

14.900 
$     2,50 
$ 37.250 

 
 

$ 99.500 

 
 

 
 

$613.350 
 
 
 
 
 

$567.200 
 
 
 
 
 

$543.850 
 
 

$1.724.200 

 
 

2) Anggaran Tenaga Kerja Langsung 

Anggaran tenaga kerja langsung, merupakan pedoman bagi departemen 

personalia dalam menentukan jumlah dan jenis pekerja yang dibutuhkan (berdasarkan 

spesifikasi dari insinyur) 

Anggaran utama merupakan alat utama untuk merencanakan kebutuhan 

sumber daya manusia. Ketika anggaran diselesaikan dan disetujui, maka anggaran 



tersebut sebaiknya memasukkan rencana sumber daya manusia yang terkoordinasi 

dengan penjualan, produksi, dan laba yang direncanakan.  

Jika karyawan telah bekerja untuk perusahaan dalam waktu yang lama, dan 

jika jadwal produksi tidak perlu menambah tenaga kerja, maka tugas mencari dan 

melatih tenaga kerja akan relatif lebih mudah. Departemen personalia, jika perlu, 

harus melatih tenaga kerja  untuk departemen produksi di waktu yang tepat. Ketika 

pekerja akan diberhentikan, departemen personalia mengidentifikasikan orang-orang 

yang berkualitas, berdasarkan keahlian dan senioritas. Hal ini dilakukan melalui 

kolaborasi dari perwakilan serikat pekerja untuk melindungi karyawan dari 

ketidakadilan dan kesulitan.  

Untuk setiap tenaga kerja, jam tenaga kerja atau jumlah pekerja ditetapkan 

dalam dolar dengan menggunakan tarif yang sudah pasti. Apabila kondisi 

mengindikasikan tarif akan berubah, maka tarif baru sebaiknya digunakan sehingga 

anggaran keuangan akan mencerminkan biaya yang realistik.  

Tenaga kerja langsung termasuk dalam anggaran overhead pabrik dan 

mencerminkan kryawan seperti pembantu di departemen produksi, bagian 

pemeliharaan, operator derek, petugas bahan baku, dan petugas bagian penerimaan. 

Jika tenaga kerja tidak dapat ditelusuri ke unit produk, maka tidak ada anggaran 

tenaga kerja langsung terpisah yang dibuat. Tetapi, biaya untuk mempekerjakan 

semua pekerja produksi akan dimasukkan dalam anggaran overhead pabrik. Dalam 

sistem seperti ini, tenaga kerja dibebankan ke produk melalui tarif overhead pabrik. 

Kebutuhan tenaga kerja untuk pemasaran dan administratif dianggarkan sebagai 

bagian dari anggaran beban komersial.  

 

Contoh bentuk Anggaran Tenaga Kerja Langsung 

 

Franklin Company 
Skedul 6 

Anggaran Tenaga Kerja Langsung 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 Produk A Produk B Produk C Total  
Departemen pemotongan 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............... 
Jam kerja yang dibutuhkan per unit ................... 
Total jam kerja yang dibutuhkan ....................... 
Tarif tenaga kerja departemental ....................... 

 
7.050 
0,500 
3.525 

$             8 

 
10.800 
0,375 
4.050 

$           8 

 
14.900 
0,375 

5.587,5 
$           8 

 
 
 

13.162,5 
$           8 



Total biaya tenaga kerja departemental ............. 
 
Departemen perakitan 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............... 
Jam kerja yang dibutuhkan per unit ................... 
Total jam kerja yang diperlukan ........................ 
Tarif tenaga kerja departemental ....................... 
Total biaya tenaga kerja departemental ............. 
 
Departemen penyelesaian 
Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............... 
Jam kerja yang akan dibutuhkan per unit .......... 
Total jam kerja yang diperlukan ........................ 
Tarif tenaga kerja departemental ....................... 
Total biaya tenaga kerja departemental ............. 
          Total biaya tenaga kerja langsung ........... 

$    28.200 
 
 

7.050 
2,500 

17625 
$           10 
$  176.250 

 
 

7.050 
0,800 
5.640 

$             9 
$    50.760 
$  255.210 

 

$  32.400 
 
 

10.800 
2,000 

21.600 
$         10 
$216.000 

 
 

10.800 
0,500 
5.400 

$           9 
$  48.600 
$297.000 

$  44.700 
 
 

14.900 
1,750 

26.075 
$         10 
$260.750 

 
 

14.900 
0,500 
7.450 

$           9 
$  67.050 
$372.500 

$105.300 
 
 
 
 

65.300 
$         10 
$653.000 

 
 
 
 

18.490 
$           9 
$166.410 
$924.710 

 
 

3) Anggaran overhead pabrik 

Anggaran overhead yang terinci mengikuti bagan akun.  

Biaya, dikelompokkan dalam akun berdasarkan : 

- Klasifikasi biaya alami (akun primer), seperti bahan baku tidak langsung dan 

perlengkapan, tenaga kerja tidak langsung, pajak penghasilan, tunjangan karyawan, 

listrik, penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan, asuransi kerugian, serta pajak 

properti.  

    Klasifikasi biaya ini tidak berguna untuk tujuan anggaran, karena biaya biasanya 

terjadi dalam atau untuk manfaat dari unit-unit organisasi yang berbeda dalam 

suatu pabrik. 

- Klasifikasi departemental atau pusat biaya berdasarkan unit organisasi atau area 

fungsional dimana biaya tersebut berasal. Pengklasifikasian biaya ini 

meningkatkan biaya kendali anggaran.  

Persiapan anggaran overhead sebaiknya diarahkan oleh prinsip : 

• Bahwa setiap biaya dapat dibebankan ke suatu departemen atau pusat biaya 

• Bahwa supervisor dari setiap unit, bertanggung jawab atas biaya yang terjadi 

dalam unit tersebut. Biaya yang secara langsung ditanggungjawabi maupun 

tidak ditanggungjawabi oleh supervisor, sebaiknya diidentifikasikan di 

anggaran supervisor tsb. 



Jika supervisor departemen menerima suatu anggaran, kemungkinan besar mereka 

akan bekerja sama dalam pelaksanaannya. Karena itu, supervisor sebaiknya 

menyiapkan estimasi dari biaya departemental, berdasarkan proyeksi aktivitas dari 

departemen tersebut. Aktivitas-aktivitas yang memicu biaya harus diidentifikasikan. 

Dan perubahan yang terjadi dikoordinasikan dengan anggaran lain sebelum 

dimasukkan ke dalam anggaran keseluruhan.  

 

Contoh bentuk Anggaran Overhead Pabrik, yang dialokasikan ke produksi 

berdasarkan jam mesin di Departemen Pemotongan.  

 

Franklin Company 
Skedul 7 

Anggaran Jam Mesin Departemen Pemotongan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 
 

Produk A Produk B Produk C Total  

Unit yang akan diproduksi (Skedul 2) ............. 
Jam mesin yang diperlukan 
          untuk setiap unit ................................... 
Total jam mesin yang diperlukan  
          di departemen ....................................... 

7.050 
 

0,80 
 

5.640 
 

10.800 
 

0,60 
 

6.480 

14.900 
 

0,40 
 

5.960 

 
 
 
 

18.080 

 

 

Berdasarkan tingkat aktivitas yang memicu biaya di setiap departemen 

produksi, maka overhead pabrik departemental dapat dianggarkan. Setelah overhead 

pabrik dianggarkan untuk departemen produksi, maka tarif overhead pabrik yang telah 

ditentukan sebelumnya dapat dihitung. Tarif overhead departemental dihitung 

berdasarkan kapasitas yang diperkirakan, sehingga tidak ada overhead pabrik tetap 

yang dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika kapasitas normal digunakan 

sebagai dasar untuk menghitung tarif departemental dan ternyata kapasitas normal 

berbeda dengan kapasitas yang diperkirakan, maka overhead pabrik tetap yang 

dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah akan muncul di anggaran. Anggaran 

overhead pabrik dan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya untuk Franklin  

 

Company diilustrasikan sebagai berikut :  

 



    Franklin Company       

         Skedul 8         

        Anggaran Overhead Pabrik dan Tarif Departemental     

    Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A     

               

      Biaya  Tarif Biaya  Anggaran   Biaya   

      Tetap  Variabel  Aktivitas  
Variabe

l      Total  

Franklin Company              

   Bahan baku tidak langsung & perlengkapan. $  5.957    $    0,35  18.080 $ 6.328 $  12.285 

   Tenaga kerja idak langsung………………  25.000          0,50  18.080  9.040    34.040 

   Pajak penghasilan………………………  13.030          0,05  18.080     904    13.934 

   Tunjangan karyawan……………………  14.333          14.333 

   Penyusutan peralatan……………………  5.000    18.080        5.000 

   Perbaikan dan pemeliharaan……………  2.000          0,10    1.808      3.808 

   Alokasi biaya bangunan…………………  1.000            1.000 

   Alokasi biaya pabrik umum………………  6.000            6.000 

               

   Total overhead departemental…………………………………………………………… 
$
    90.400 

   Anggaran dasar alokasi overhead (jam mesin dari Skedul 7)…………………………     18.080 

               

   Tarif overhead pabrik departemental yang telah ditentukan sebelumnya…………………………… 
$
        5.00 

                

Departemen Perakitan              

   Bahan baku tidak langsung & perlengkapan… $ 9.949  $  0,50  65.300 $ 

32.
65
0 $  42.599 

   Tenaga kerja tidak langsung……………… 25.000      0,20  65.300  

13.
06
0    38.060 

   Tunjangan karyawan……………………  67.800      0,02  65.300  
1.3
06    69.106 

   Pajak penghasilan……………………….  74.580            74.58 

   Alat-alat kecil……………………………  2.500      0,25  65.300  

16.
32
5    18.825 

   Perbaikan dan pemeliharaan…………….  1.500    65.300  
6.5
30      8.030 

   Alokasi biaya bangunan………………….  1.000            1.000 

   Alokasi biaya pabrik umum………………  9.000             9.000 

               

   Total overhead departemental……………………………………………………………… $261.200 



   Anggaran dasar alokasi overhead (jam tenaga kerja dari Skedul 6)………………….     65.300 

               

   Tarif overhead pabrik departemental yang telah ditentukan sebelumnya……………………….. $       400 

 

 

Persediaan Awal dan Akhir 

 Tidak hanya jumlah persediaan harus ditentukan untuk bahan baku, barang 

dalam proses, dan barang jadi, tetapi juga persediaan tersebut harus dihitung biayanya 

untuk menyediakan informasi guna membuat laporan anggaran harga pokok 

produksi dan penjualan serta laporan laba rugi dan nearaca. Sebelum saldo akhir 

di Barang Jadi dapa ditentukan, anggaran biaya per unit untuk produk yang diproduksi 

selama periode tersebut harus dihitung.  

 Untuk Franklin Company, perhitungan anggaran biaya per unit disajikan di 

bawah ini. Lihat bahwa biaya per unit untuk produk adalah penjumlahan dari estimasi 

untuk bahan bakulangsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang 

dibebankan.  

 

 

Departemen Penyelesaian             

   Bahan baku tidak langsung & perlengkapan… $ 6.185  $           0,20  18.490 $ 3.698 $ 9.883 

   Tenaga kerja tidak langsung……………… 22.000  1,00  18.490  18.490  40.490 

   Pajak penghasilan………………………  56.585  0,10  18.490  1.849  58.343 

   Tunjangan karyawan……………………  62.244        62.244 

   Penyusutan peralatan……………………  2.000        2.000 

   Perbaikan dan pemeliharaan……………  1.500  0,10  18.490  1.849  3.349 

   Alokasi biaya bangunan…………………  1.000        1.000 

   Alokasi biaya pabrik umum………………  7.500         7.500 

               

   Total overhead departemental………………………………………………………… $ 184.900 

   Anggaran dasar alokasi overhead (jam tenaga kerja dari Skedul 6)……………………   18.490 

               

   Tarif overhead pabrik departemental yang telah ditentukan sebelumnya………………… $ 10,00 

               

   Anggaran Overhead Pabrik Departemen Pemotongan……………………………….. $ 90.400 

   Anggaran Overhead Pabrik Departemen Perakitan……………………………………  261.200 

   Anggaran Overhead Pabrik Departemen Penyelesaian…………………………………  184.900 

   Total Anggaran Overhead Pabrik……………………………………………………… $ 536.500 



 Berikut perhitungan anggaran biaya per unit untuk Franklin Company 

    Franklin Company  

    Skedul 9  

   Anggaran Biaya Produk Per Unit    

  Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A  

                     

           

      Biaya Biaya Biaya   

  Produk Biaya per unit Produk Biaya per unit Produk Biaya per unit 

  A per dari B per dari C per Dari 

  Jumlah unit Produk Jumlah unit Produk Jumlah unit Produk 

  Input Input A Input Input B  Input Input C 

Bahan baku          
X  
……………
… 12 $  1,00 $   12,00 8 $   1,00  $   8,00 6  $  1,00  $    6,00 
Y  
……………
………… 5   14,00 70,00 3 14,00      42,00 2 14,00 28,00 
Z  
……………
……… 2 2,50 5,00 1   2,50          2,50 1    2,50 2,50 

  Total………………   $    87,00     $  52,50    $  36,50 

Tenaga kerja langsung:          

   Dep. Pemotongan 0,50 $  8,00  $      4,00   0,375 $   8,00  $    8,00 0,375 $  8,00  $    3,00 

   Dep. Perakitan 2,50 10,00 25,00 2,00 10,00   1,75   10,00 17,50 

   Dep. Penyelesaian 0,80 9,00 7,20 0,50   9,00          4,50 0,50     9,00 4,50 

              

    Total……………  $    36,20   $     27,50    $  25,00 

Overhead dibebankan:          

   Dep. Pemotongan          

     (dasar jam mesin).. 0,80 $  5,00  $   4,00 0,60 $  5,00   $      3,00 0,40 $  5,00  $    2,00 

   Dep. Perakitan          

     (jam tenaga kerja 2,50   4,00 10,00 2,00 4,00 8,00 1,75     4,00 7,00 

       langsung)………          

   Dep. Penyelesaian          

     (jam tenaga kerja 0,80 10,00    8,00 0,50 10,00 5,00    0,50   10,00 5,00 

      langsung)………..          

           

   Total………………   $   2,00    $   16,00    $  14,00 

           

Total biaya per unit….   $145,20    $   96,00    $  75,50 
 



 Franklin Company menggunakan asumsi arus biaya FIFO untuksemua 

persediaan. Jumlah serta biaya persediaan awal dan akhir untuk semua jenis 

persediaan diikhtisarkan sebagai berikut : 

 

    
   Franklin 
Company      

     Skedul 10      

   Anggaran Persediaan Awal dan Akhir    

  Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A   

                        

            

     Persediaan Awal Persediaan Akhir   

    Unit Biaya  Total Unit Biaya  Total 

Bahan Baku            

       30.000   $  1,00 $ 30.000 40    $   1,00 $ 400.000 

    40.000 14,00   140.000 12   14,00  168.000 

      7.000   2,50     5.000 2.5     2,50   6.250 

            

      Total………………………..   $  175.000   $ 214.250 

            

Barang dalam proses : Tidak ada         

   Produk A…………………………      200   $140,00 $ 28.000 250    $ 145,20 $ 36.300 

   Produk B…………………………      400     95,00  38.000 200      96,00  19.200 

   Produk C…………………………      500     75,00   37.500 400         75,50   30.200 

            

   Total…………………………   $ 103.500   $ 85.700 

            

Total persediaan………………..   $ 278.500   $ 299.950 
 

 

Anggaran laporan Harga Pokok Produksi dan Penjualan 

 Laporan ini tidak memerlukan estimasi baru. Angka diambil dari anggaran 

manufaktur lainnya dan diatur dalam bentuk laporan harga pokok produksi dan 

penjualan. Skedul sumber direferensikan untuk mengindikasikan hubungan dengan 

anggaran yang sebelumnya diilustrasikan.  

 

 

 



              Franklin Company    

    Skedul 11    

   Anggaran Persediaan Awal dan Akhir   

  Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A  

                  

         

Bahan baku        

   Persediaan awal (Skedul 10)…………………………………………………………….. $ 175.000 

   Ditambah pembelian (Skedul 4)………………………………………………………….   1.763.450 

   Total bahan baku tersedia untuk digunakan……………………………………………... $ 1.938.450 

   Dikurang persediaan akhir (Skedul 10)…………………………………………………..   214.250 

   Biaya bahan baku yang digunakan (Skedul 5)…………………………………………… $ 1.724.200 

Tenaga kerja langsung (Skedul 6)………………………………………………………….  924.710 

Overhead pabrik (Skedul 8)…………………………………………………………………   536.500 

Total biaya produksi………………………………………………………………………… $ 3.185.410 

Ditambah persediaan barang jadi awal……………………………………………………..   103.500 

Biaya barang yang tersedia untuk dijual…………………………………………………… $ 3.288.910 

Dikurangi persediaan barang jadi akhir…………………………………………………….   85.700 

Harga pokok penjualan……………………………………………………………………. $ 3.203.210 

 

 

 

E. Anggaran Laporan Laba Rugi 

 Anggaran laporan rugi laba berisi ikhtisar dari anggaran penjualan, anggaran 

manufaktur, dan anggaran beban. Anggaran laba rugi memproyeksikan laba bersih, 

yang merupakan tujuan dari semua usaha yang dilakukan oleh suatu manajemen. 

Anggaran ini juga menawarkan suatu kesempatan untuk menilai akurasi dari 

pekerjaan anggaran dan menginvestigasi penyebab-penyebab dari varians.  

 

Contoh bentuk dari anggaran laporan rugi laba. 

 

Franklin Company 
Skedul 12 

Anggaran Laporan Rugi Laba 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20A 

 
 

Penjualan (Skedul 1)  .................................................... 
Harga pokok penjualan (Skedul !!)  .............................. 

 
 

$ 4.550.000 
   3.203.210 



Laba kotor  .................................................................... 
Beban komersial :  ….………………………………... 
          Beban pemasaran  ……………………………... 
          Beban administratif  …….……………………... 
Laba sebelum pajak  …………………………………. 
Dikurangi provisi untuk pajak penghasilan  …………. 
Laba bersih  ................................................................... 

 
 
$   356.790 
     290.000 

$ 1.346.790 
 
    
      646.790 
$    700.000 
      280.000 
$   420.000 

 

 

 Anggaran laporan rugi laba beserta bagian-bagiannya dapat ditunjukkan per 

bulan atau per kuartal. Anggaran-anggaran tersebut juga dapat disegmentasikan 

berdasarkan produk individual atau kelompok produk dan berdasarkan daerah 

pemasaran individual. 

 

 

F.  Anggaran Neraca 

 Suatu neraca di awal dari periode anggaran merupakan titik awal dalam 

menyiapkan anggaran neraca untuk akhir periode anggaran. Anggaran neraca untuk 

Franklin Company memasukan perubahan dalam aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

pemegang saham yang dihasilkan dari anggaran yang diserahkan oleh berbagai 

departemen, fungsi, atau segmen.  

 

Contoh bentuk Anggaran Neraca 

    Franklin Company      

    Skedul 13      

    Anggaran  Neraca      

    31 Desember 20A      

                      

           

Aktiva           

Kas……………………………………………………………...    $ 245.750 

Piutang usaha…………………………………………………… $ 370.260    

   Dikurangi penyisihan untuk piutang tak tertagih……………...   7.400   362.860 

Persediaan : Barang jadi…………………………………........... $ 85.700    

                   Bahan baku…………………………………………   214.250   299.950 

Pabrik dan peralatan……………………………………………. $ 2.604.740    

   Dikurangi akumulasi penyusutan……………………………..   418.61   2.186.130 

Aktiva lain-lain………………………………………………....      105.310 

   Total aktiva…………………………………………………...    $ 3.200.000 



           

Kewajiban, dan Ekuitas Pemegang Saham       

Kewajiban lancar……………………………………………….    $ 327.900 

Utang jangka panjang………………………………………….     850.000 

Saham biasa……………………………………………………     1.000.000 

Laba ditahan…………………………………………………...      1.022.100 

           

   Total kewajiban dan Ekuitas Pemegang Saham………….......    $ 3.200.000 

 

 

 Saldo persediaan barang jadi dan bahan baku di anggaran neraca sesuai 

dengan yang ditunjukkan di anggaran persediaan perusahaan (Skedul 10) dan 

anggaran laporan harga pokok produksi dan penjualan (Skedul 11). Meskipun 

perubahan persediaan sanga terkait dengan harga pokok penjualan di laporan laba 

rugi, akun-akun lain dipengaruhi oleh transaksi-transaksi yang tidak tertangkap di 

laporan laba rugi. Misalnya, saldo kas dipengaruhi oleh jumlah pokok pinjaman bank 

dan oleh pembayaran dividen tunai ke pemegang saham, meskipun transaksi-transaksi 

ini tidak memiliki dampak ke laporan laba rugi,  

 Salah satu keuntungan dari persiapan suatu anggaran neraca adalah bahwa 

anggaran tersebut mengungkapkan rasio keuangan yang secara potensial tidak 

menguntungkan sebelum terjadinya. Rasio yang tidak menguntungkan dapat 

menurunkan rating kredit dan nilai dari efek perusahaan. 

 Keuntungan yang kedua adalah bahwa hal tersebut memberikan suatu dasar 

untuk menghitung dengan cara membagi anggaran laba dengan anggaran modal yang 

digunakan. Jika proyeksi rasio keuangan tidak menguntungkan atau jika perkiraan 

tingkat pengembalian investasi tidak mencukupi, maka anggaran sebaiknya direvisi 

dan usaha diambil untuk memastikan hasil yang memuasakan.  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dengan prediksi penjualan yang diterjemahkan ke dalam unit fisik dalam 

produksi, maka estimasi biaya produksi dapat dihitung. Anggaran produksi yang 

terperinci untuk anggaran dalam manufaktur untuk mengidentifikasikan biaya-biaya 

dengan produk dan dengan manajer yang bertanggung jawab. Pusat dari penerapan 

adalah anggaran operasi, yang terdiri dari skedul-skedul anggaran terperinci untuk 

penjualan, produksi, bebean komersil, laporan rugi laba, dan neraca.  

Proses anggaran dan hubungan antar berbagai skedul anggaran 

didemostrasikan dengan ilustrasi rinci dari suattu anggaran operasi tahunan. 

Sedangkan rencana laba yang dikembangkan dan diterapkan secara wajar 

menyediakakn arah dan memfasilitasi koordinasi dari semua aktifitas. 

Pusat dari penerapan adalah anggaran operasi, yang terdiri dari skedul-skedul 

anggaran terinci untuk penjualan, produksi, beban komersial, laporan laba rugi, dan 

neraca. Proses anggaran dan hubungan antar berbagai skedul anggaran 

didemonstrasikan dengan ilustrasi rinci dari suatu anggaran operasi tahunan.  

 

B. Saran 

 Karena rencana anggaran penjualan sulit dipredikasi, maka ada beberapa hal 

yang sebaiknya ditentukan : 

1. akurasi di masa lampau 

2. lokasi dari kesalahan estimasi yang utama 

3. metode terbaik untuk memperbarui estimasi 

4. langkah yang diperlukan untuk memperbaiki estimasi di masa depan. 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

Contoh Soal 

L 15-1. Anggaran Penjualan 

Brown Brother adalah penjual grosir dari tiga jenis bahan kimia, yaitu Rex-Z, Sip-X, 

dan Tok-Y. Informasi untuk ketiga produk berikut ini adalah untuk tahun 20A: 

Produk 
Penjualan 
(dlm pon) 

Rata-rata hrg 
jual per Pon 

Laba kotor per 
Pon 

Rex-Z 10,000 $ 30 $ 10 

Sip-X 9,000 23 8 

Tok-Y 7,500 18 5 

 

 Permintaan untuk Rex-Z telah meningkat pesat & diperkirakan akan menjadi 

dua kalil lipat di tahun 20B. Sip-X mungkin akan mengalami peningkatan dalam 

permintaan sebesar 40%, sementara permintaan untuk Tok-Y diperkirakan akan tetap 

konstan. Sesuai dengan industri, harga jual untuk Sip-X dan Tok-Y akan meningkat 

sebesar 5 %, sementara harga jual untuk Rex-Z akan meningkat sebesar 15%. Harga 

pokok penjualan per unit diperkirakan akan meningkat sebesar 25% untuk Rex-Z, 

20% untuk Sip-X, dan 10% untuk Tok-Y. 

 

Diminta: 

Buatlah suatu schedule yang mewakili anggaran pendapatan penjualan dan laba kotor 

per produk untuk tahun 20B. 

 

Jawab. 

Rata-rata harga pokok penjualan Laba kotor 

Rex-Z 20 - 25 9,5 

Sip-X 15 - 18 6,15 

Tok-Y 13 - 14,3 4,6 

  

Penjualan (20B)  

Rex-Z 2 x 10,000 20,000 

Sip-X ditambah 40% x 9,000 12,600 

Tok-Y konstan 7,500 

 

 

 



Harga jual (20B) 

Rex-Z 15% x 30 = 45 harga jual Tok-Y 34,5 

Sip-X 5% x 23 = 1,15 harga jual Rex-Z 24,15 

Tok-Y 5% x 18 = 0,9 harga jual Sip-X 18,9 

 

Harga pokok penjualan tahun 20A (harga jual – laba kotor) 

Rex-Z $ (30 - 10) = $20  

Sip-X $ (23 - 8) = $15  

Tok-Y $ (18- 5) = $13  

 

Harga pokok penjualan tahun 20B 

Rex-Z 25% x 20 = 5  20 + 5 = 25 

Sip-X 20% x 15 = 3  15 + 3 = 18 

Tok-Y 10% x 13 = 1,3 13 + 1,3 = 14, 3 

 

Laba kotor/ Pon (tahun 20B) à harga jual 20B = HPP tahun 20B 

Rex-Z 34,5 - 25 = 9,5 

Sip-X 24,15 - 18 = 6,15 

Tok-Y 18,9 - 14,3 = 4,6  

 

 

L15-2. Anggaran Produksi.  

Prediksi penjualan fineflex Corporation untuk kuartal kedua yang berakhir pada 

tanggal 30 Juni, mengindikasikan berikut ini: 

Produk Prediksi Penjualan 

Flop 21,000 unit 

Olap 37,500 unit 

Ryke 54,000 unit 

 

Jumlah Persediaan banrang jadi di awal kuartal dan jumlah yang diingikan di akhir 

kuartal adalah sebagai berikut: 

Produk  31 Maret 30 Juni 

Flop 5,500 unit 6,000 unit 

Olap 11,000 unit 10,500 unit 

Ryke 14,500 unit 13,000 unit 

 

Diminta:  

Buatlah anggaran produksi untuk kuartal kedua. 

 

 

 



Unit yang diperlukan untuk 
memenuhi: Flop Olap Ryke 

Anggaran penjualan  21,000 37,500 54,000 

Persediaan akhir yang diinginkan  6,000 10,500 13,000 

Unit yang diperlukan  27,000 48,000 67,000 

Persediaan awal (5,500) (11,000) (14,500) 

 21,500 37,000 52,500 

 


