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RINGKA.SAN 

MANGANTAR SINAGA1 FUNGSI ANGGARAN BIAVA PRODUKSI SEBAGAI 

ALAT PENGAWASAN PADA PT. SINAR GUNUNG SAWIT RAYA MEDAN. 

(di bawah bimbingan Ors. H. JHON HARDY. MSi. 1 selaku 

Pembi mbi ng I •  dan HERY SYAHRIAL1 SE. 1 sel aku Pembi mbi ng 

I I). 

.. 
Akuntansi biaya adalah salah satu cabang 

akuntans·i yang merupakan al at bagi pi mpi nan perusahaan 

untuk memonitor transaksi biaya secara sistematis, serta 

dapat menyaj i kannya dal am bentuk laporan b i aya. 

Akunt�nsi biaya memegang peranan yang sangat penting 

dalam penentuan harga pokok produksi dan menyediakan 

data untuk anggaran biaya produks i atas data yang 

tersedia dan pengalaman perusahaan pada masa lalu. 

Anggaran biaya produksi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam operasi perusahaan. Anggaran b i aya 

produksi ti dak dapat di susun tanpa adanya anggaran 

penj ua 1 an, anggaran bi aya tenaga kerj a, anggaran b i  aya 

overhead pabri k dan anggaran bi aya bahan baku. Kesemua 

anggaran yang ada akan d i gunakan sebaga i alat pengawasan 

untuk masing-masing bagian. 

I 

.. 
Akuntansi biaya adalah salah satu 

yang merupakan al at bagi pi mpi nan perusahaan 

memonitor transaksi biaya secara sistematis, 

menyaj i kannya dal am bentuk laporan 

biaya memegang peranan yang sangat penting 

penentuan harga pokok produksi dan menyediakan 

untuk anggaran biaya produks i atas data 

dan pengalaman perusahaan pada masa lalu. 

Anggaran biaya produksi mempunyai peranan 

penting operasi perusahaan. 
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PT. Si nar Gunung Sawi t Raya Medan ada 1 ah ·.·. · . ··: ·::: � 
' :, '' I � ·�::���t 

peru sah aan yang berger a k di bi dang per kebu nan '· · ... -f 
;,:1' :� i,'' mengh asilkan kelapa sawit, yang selanjutnya diolah 

menjadi Crude Palm Qi 1 (CPO). Pi;rusahaan memiliki 

anggaran biaya produksi, namun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat penyimpangan. Artinya anggaran biaya 

produksi yang ditetapkan perusahaan belum mampu 

alat pengawasan. 

Adapun perumusan masalahnya adalah : Penyusunan 

anggaran biaya produksi tidak berjalan sesuai dengan 

prosedur yang di tetapf<an seh i ngga ter j ad i penyi mpangan 

realisasi biaya produksi dengan anggaran biaya produksi 

yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap 

fungsi anggaran bi aya produks i sebaga i a 1 at pengawasan 

pada PT. Si nar Gunung Sawi t Raya Medan, maka dapat l ah 

ditarik kesimpulan sebagai berikut 

1. Penyusunan anggaran produksi yang diterapkan 

perusahaan sudah baik, dengan mempergunakar adanya 

team anggaran yang terd i r i dar i bag i an persona 1 i a, 

bagian tanaman, bagian teknik, yang dikoordinir oleh 

bagian akuntansi/keuangan. 

2. Prosedur penyusunan anggaran biaya produksi yang 

diterapkan perusahaan sudah memadai untuk menciptakan 

ariggaran yang dapat diandalkan. 

; ; 

Adapun perumusan masalahnya adalah : Penyusunan 

biaya produksi tidak berjalan sesuai 

yang di tetapf<an seh i ngga ter j ad i penyi 

biaya produksi dengan anggaran biaya produksi 

ditetapkan. 

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap 

fungsi anggaran bi aya produks i sebaga i a 1 at pengawasan 

Si nar Gunung Sawi t Raya Medan, maka dapat 

kesimpulan sebagai berikut 

Penyusunan anggaran produksi yang dit

perusahaan sudah baik, dengan mempergunakar adanya 

anggaran yang terd i r i dar i bag i an persona 1 i 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji dan terima kasih penulis panjatkan kehadapan 

Tuhan Yang Maha Esa yang tel ah mel i mpahkan rahmat dan 

kemuliaan-Nya seh ingga penul·is dapat menyelesaikan 

skri psi i ni, yang merupakan salah syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata-1 �lurusan 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. 

Dalam penulisan skripsi ini banyak bimbingan 

maupun petunjuk yang penu l i s terima dari berbag ai pihak, 

serta bantuan moril dari teman-teman yang telah 

mendorong penul is untuk dapat menyel esa-i kan skri psi i ni 

tepat·pada waktunya. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan 

hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 
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1. Bapak Ors. H. Syahriandi, MSi . ,  selaku Dekan Fakultas 
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2. Bapak Ors. H. Jhon Hardy, MSi, selaku Ketua Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 
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serta memberikan saran da lam penyusunan skri psi 

sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 
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Dalam penulisan skripsi ini banyak bimbingan 

petunjuk yang penu l i s terima dari berbag a

bantuan moril dari teman-teman yang 
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·pada waktunya. 
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penulis ingin menyampaikan terima kasi
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3. Bapak Hery Syahr i al SE, selaku Pemb i mbi ng II, yang 

telah membantu penulis menyempurnakan dan menye

lesai kan skripsi ini. 

4. Seluruh staf pengajar dan fungs i onar i s akadem i s  

Fakultas Ekonom i Uni vers i tas Medan Area. 

5. Bapak Pimp i nan PT. S i nar Gunung Sawit Raya Medan 

beserta staf dan karyawan yang telah banyak membantu 

penulis dan bersedia meluangkan waktu untuk 

memberikan data serta keterangan yang diperlukan 

penulis untuk menyelesaikan skr i ps i ini. 

6. Terima kasihku untuk Ayah dan !bu serta seluruh 

keluarga yang telah memberikan bantuan mor i l dan 

material kepada penulis. 

7. Buat rekan-rekan yang namanya tidak dapat d i sebutkan 

satu persatu yang telah banyak membantu penuli s. 

Medan, 2002 

Penul i s, 

MANGANTAR SI NAGA 

i v  

penulis dan bersedia meluangkan waktu 

memberikan data serta keterangan yang diperlukan 

penulis untuk menyelesaikan skr i ps i ini. 

kasihku untuk Ayah dan !bu serta 

rga yang telah memberikan bantuan mor i
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BAB X 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

P�da umumnya perusahaan didirikan adalah untuk 

memperoleh laba yang maksimal agar dapat melangsungkan 

kehidupannya. Tercapainya kelangsungan hidup tersebut 

bukanlah merupak�n euatu kebetulan saja, tetapi 

diperlukan koordinasi yang baik dari setiap kegiatan 

yang ada. Pimpinan perusahaan yang bijaksana berusaha 

agar laba yang diperoleh dari tahun-ketahun meningkat, 

sebab laba yang diperoleh merupakan ukuran kemajuan 

perusahaan pada periode tertentu. 

Akuntansi biaya adalah salah satu cabang 

akuntansi yang merupakan alat bagi pimpinan perusahaan 

untuk memonitor transaksi biaya secara sistematis, serta 

dapat menyajikannya dalam bentuk laporan biaya. 

Akuntansi biaya memegang peranan yang sangat penting 

dalam penentuan harga pokok produksi dan menyediakan 

data untuk anggaran biaya produksi atas data yang 

tersedia dan pengalaman perusahaan pada masa lalu. 

Anggaran biaya produksi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam operasi perusanaan. Anggaran 

biaya produksi tidak dapat disusun tanpa adanya anggaran 

penjualan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran 

overhead pabrik dan anggaran biaya bahan 

1 

biaya 

baku. 

diperlukan yang setiap 

ada. Pimpinan perusahaan yang bijaksana 

laba yang diperoleh dari tahun-ketahun meningkat, 

laba yang diperoleh merupakan ukuran 

perusahaan pada periode tertentu. 

Akuntansi biaya adalah salah satu 

akuntansi yang merupakan alat bagi pimpinan 

memonitor transaksi biaya secara sistematis, 

menyajikannya dalam bentuk laporan 

Akuntansi biaya memegang peranan yang sangat 

penentuan harga pokok produksi dan menyediakan 

untuk anggaran biaya produksi atas 

tersedia dan pengalaman perusahaan pada masa lalu. 
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Kesemua anggaran yang ada akan digunakan sebagai alat 

pengawasan untuk masing-masing bagian. 

PT. Sinar Gunung Sawit Raya Medan adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan 

yang menghasilkan kelapa sawit, yang selanjutnya diolah 

menjadi crude palm oil (CPO). Perusahaan memiliki 

anggaran biaya produksi, namun dalam pelaksanaannya 

masih terdapat penyimpangan. Artinya anggaran biaya 

produksi yang ditetapkan perusahaan belum mampu sebagai 

alat pengawasan. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka 

penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan 

hasilnya akan dituangkan kedalam suatu karya tulis dalam 

bentuk skripsi yang diberi judul "FUNGSI ANGGARAN 

BIAYA PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. SINAR 

GUNUNG SAWIT RAYA ME;DAN". 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan 

penulis pada PT. Sinar Gunung Sawit Raya Medan adalah : 

"Penyusunan anggaran biaya produksi tidak berjalan 

·sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sehinggga 

terjadi penyimpangan realisasi biaya produksi dengan 

anggaran biaya produksi yang ditetapkan." 

anggaran biaya produksi, namun dalam pelaksanaannya 

terdapat penyimpangan. penyimpangan. Artinya anggaran 

produksi yang ditetapkan perusahaan belum mampu 

pengawasan. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, 

penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

hasilnya akan dituangkan kedalam suatu karya tulis 

skripsi yang diberi judul "FUNGSI 

PRODUKSI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA 

SAWIT RAYA ME;DAN". 

Perumusan Masalah 
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