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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah anggaran penjualan akan menjadi dasar untuk 

penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Kesalahan dalam melakukan penyusunan 

anggaran penjualan dapat merugikan anggaran-anggaran lainnya. Maka pihak manajemen 

memerlukan perencanaan yang tepat. Penyusunan anggaran penjualan yang tepat dari 

waktu ke waktu dapat mendorong penyusunan anggaran biaya produksi yang semakin 

tepat pula.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer.  Tehnik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskritif kuantitatif yang 

menggambarkan hubungan antara anggaran penjualan sebagai dasar penyusunan 

anggaran biaya produksi PT. SUMBEREJO kandangan. 

Sedangkan dari hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan persamaan trend 

linier ramalan penjualan yang diharapkan untuk tahun yang akan datang dapat ditentukan 

dan hasilnya mendekati nilai penjualan yang sebenarnya, seperti pada tahun 2010 

penjualan untuk Jitu Merah sebanyak 42.537 dan anggaran penjualan  yang direncanakan 

untuk tahun 2012 sebesar 42.582 terbukti peramalan yang dilakukan mendekati nilai yang 

sebenarnya. 

  

Kata kunci : Anggaran Penjualan dan Anggaran Biaya Produksi 

 

 

ABSTRACT 

The background of this research is the sales budget will be the basis for the 

preparation of other budgets. Errors in the preparation of the sales budget can be 

detrimental to other budgets. The management requires proper planning. Proper 

budgeting sales from time to time to encourage the preparation of the production budget 

is right anyway. 

Data used in this study is primary data. Data analysis techniques used in this research 

is descriptive quantitative analysis that describes the relationship between the sales 

budget as the basis for preparing the production budget PT. Sumberejo Kandangan. 

While the results showed a linear trend equation using the expected sales forecast for the 

coming year can be determined and the results are close to the actual value of sales, such 

as in 2010 for the sale of as many as 42.537 Jitu Merah and planned sales budget for the 

year 2012 amounted to 42.582 proven forecasting is done close to the actual values. 

  

Keywords: Sales Budget and Production Budget 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan dunia perekonomian yang 

semakin berkembang pesat didukung 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mempunyai dampak yang luas terhadap 

perekonomian suatu negara. 

Perkembangan perekonomian tersebut 
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menimbulkan dampak persaingan bisnis 

yang begitu ketat antara perusahaan satu 

dengan perusahaan lainnya. Suatu 

perusahaan dalam menjalankan 

aktivitasnya tidak terlepas dari tujuan 

utamanya yaitu memperoleh laba 

seoptimal mungkin dari pengorbanan yang 

dilakukan. Perusahaan akan memperoleh 

laba apabila perusahaan menjual barang 

atau jasa dengan harga yang lebih tinggi 

dari pada harga pokoknya. Untuk 

menciptakan keadaan tersebut tidaklah 

mudah, karena semakin berkembang suatu 

perusahaan maka masalah yang dihadapi 

akan semakin banyak dan semakin 

kompleks. Perusahaan harus mempunyai 

strategi yang tepat agar dapat 

meningkatkan penjualan dari tahun ke 

tahun.  

Untuk mendukung langkah di atas 

perusahaan memerlukan kegiatan yang 

menunjang kelancaran operasi perusahaan. 

Kelancaran operasi perusahaan dapat 

dilaksanakan dengan baik, bila sebelumnya 

dilakukan perencanaan yang baik pula. 

Suatu perusahaan dalam membuat 

perencanaan biaya produksi dapat 

menyiapkannya sesuai dengan data yang 

dimiliki perusahaan. 

Perencanaan biaya produksi 

merupakan salah satu komponen 

pembentukan harga pokok produksi. 

Semakin besar biaya produksi yang 

dikeluarkan, maka akan semakin besar 

pula perhitungan harga pokok produksi 

dan harga pokok penjualannya. Jika 

perhitungan harga pokok penjualan lebih 

tinggi, maka kesempatan perusahaan untuk 

memperoleh laba yang tinggi akan 

semakin kecil. Oleh karena itu biaya 

produksi hendaknya direncanakan dan 

dikendalikan dengan baik agar perusahaan 

mempunyai kesempatan yang besar untuk 

memperoleh laba yang lebih tinggi. 

Anggaran  penjualan akan menjadi dasar 

untuk penyusunan anggaran-anggaran 

lainnya. Kesalahan dalam penyusunan 

anggaran penjualan dapat merugikan 

anggaran-anggaran lainnya, seperti 

kesalahan dalam penyusunan anggaran 

biaya produksi. Dalam menghadapi segala 

kemungkinan tersebut, maka pihak 

manajemen memerlukan suatu 

perencanaan yang tepat. Penyusunan 

anggaran penjualan yang tepat dari waktu 

ke waktu dapat  mendorong penyusunan 

anggaran biaya produksi yang semakin 

tepat pula. PT. Sumberejo merupakan 

sebuah perusahaan industri tepung tapioka 

yang memproduksi tepung tapioka. Selama 

ini PT. Sumberejo menyusun 

perencanannya menggunakan perencanaan 

jangka pendek. Dalam proses produksinya, 

PT. Sumberejo memproduksi barang 

produksinya tidak sesuai  dengan anggaran 

yang telah direncanakan karena pada 

bulan-bulan tertentu jumlah produksinya 

mengalami kenaikan sehingga biaya 

produksinya tidak sama dengan anggaran 

yang telah ditetapkan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas 

maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu, 

“Bagaimana anggaran penjualan dapat 

digunakan sebagai dasar penyusunan 

anggaran biaya produksi?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penyusunan 

anggaran penjualan dapat digunakan  

sebagai dasar penyusunan anggaran biaya 

produksi. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

2.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dititik 

beratkan pada penyusunan anggaran 

penjualan sebagai dasar penyusunan 

anggaran biaya produksi pada PT. 

Sumberejo, Kandangan untuk  periode 

tahun 2009 - 2010. 

2.2 Data dan Teknik Pengumpulannya 

Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

data penjualan dan data hasil produksi dan 

data kualitatif berupa sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi dan proses 

produksi. Sedangkan cara untuk 
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memperoleh data tersebut dengan cara 

interview dan dokumentasi. 

2.3 Definisi Operasional Variabel 

a. Anggaran Penjualan, yakni anggaran 

yang merencanakan secara lebih 

terperinci tentang penjualan perusahaan 

selama periode yang akan datang, yang 

di dalamnya meliputi rencana tentang 

jenis (kualitas) barang yang dijual, 

jumlah (kuantitas) barang yang akan 

dijual, harga barang yang akan dijual, 

waktu penjualan serta tempat (daerah) 

penjualannya. 

b. Anggaran Biaya Produksi, yakni 

anggaran yang didalamnya terdapat 

biaya produksi yang meliputi anggaran 

biaya bahan baku, anggaran biaya 

tenaga kerja, anggaran biaya overhead 

pabrik. 

2.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

untuk menganalisis data adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Menyusun ramalan penjualan dengan 

menggunakan metode trend linear 

Analisis ini menggunakan persamaan 

linear, dimana ii bxay   

Keterangan : 

yi  : adalah volume penjualan masa lalu 

yang merupakan data runtut waktu 

(time series).  

xi  :  adalah waktu yang berurutan (dalam 

tahun atau bulan). 

a    : adalah konstanta. 

b    : adalah koefisien arah garis-garis 

trend. 

Dari persamaan ii bxay  dapat 

diformulasikan persamaan sebagai 

berikut  

1) 
n

y
a


  

2) 
2x

xy
b


  

b. Menyusun anggaran penjualan 

c. Menyusun anggaran produksi 

(production budget) 

d. Menyusun anggaran bahan baku 

e. Menyusun anggaran biaya tenaga kerja 

f. Menyusun anggaran biaya overhead 

pabrik 

III. PEMBAHASAN 

Penyusunan anggaran penjualan 

berperan penting dalam penyusunan 

anggaran biaya produksi. Penyusunan 

anggaran penjualan ini diawali dengan 

melakukan remalan penjualan dengan 

metode trend linier. 

Penyusunan anggaran penjualan ini 

didasarkan untuk menyusun anggaran 

biaya produksi yang bertujuan untuk 

mengatur aktivitas produksi sehingga 

kegiatan produksi berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan. Penyusunan biaya 

produksi mencakup biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

 

3.1 Penyusunan Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan adalah anggaran 

yang merencanakan tingkat atau volume 

barang yang diharapkan terjual oleh 

perusahaan. Langkah awal yang harus 

dilakukan sebelum menyusun anggaran 

penjualan adalah melakukan ramalan 

penjualan berdasarkan data historis 

penjualan pada tahun sebelumnya, setelah 

itu anggaran penjualan dapat disusun. 

Berdasarkan data historis penjualan 

maka ramalan penjualan dilakukan  dengan 

metode trend linier dengan variabel yang 

diramalkan yaitu penjualan dalam unit, 

Untuk Produk I (Jitu Merah)  rumus yang 

akan digunakan : 

ii bxay   

  
n

y
a


   

2x

xy
b
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Tabel 4.8 

Ramalan Penjualan 

Perusahaan Tepung Tapioka PT. Sumberejo untuk Kualitas I (Jitu Merah) 

(dalam unit) 

Tahun 
Penjualan 

(Y) 
X XY X

2 

2006 39.622 -2 -79.244 4 

2007 40.435 -1 -40.435 1 

2008 39.485 0 0 0 

2009 40.956 1 40.956 1 

2010 42.537 2 85.074 4 

Jumlah 203.395 0 6.351 10 

Sumber data : PT. Sumberejo Kandangan 

 

Dari tabel diatas dengan menggunakan metode trend linier dapat dicari 

persamaannya yaitu : 

bxaY   

n

Y
a


      

2X

XY
b


  

5

395.203
a     

10

6351
b  

679.40a      1,635b  

 

Jadi persamaan trend linier ramalan penjualan produk I (Jitu Merah) untuk Tahun 

2012  adalah : 
bxaY   

)3(1,63540678Y  

3.190540678Y  

584.42Y  

 

Tabel 4.9 

Ramalan Penjualan 

Perusahaan Tepung Tapioka PT. Sumberejo untuk Kualitas II (Ubi Kayu) 

(dalam unit) 

Tahun 
Penjualan 

(Y) 
X XY X

2 

2006 45.722 -2 -91.444 4 

2007 46.675 -1 -46.675 1 

2008 46.752 0 0 0 

2009 48.658 1 48.658 1 

2010 47.550 2 95.100 4 

Jumlah 235.384 0 5.666 10 

Sumber data : PT. Sumberejo Kandangan 
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Dari tabel diatas dengan menggunakan metode trend linier dapat dicari persamaannya 

yaitu : 

bxaY   

n

Y
a


      

2X

XY
b


  

5

385.235
a     

10

5666
b  

076.47a      6,566b  

 

Jadi persamaan trend linier ramalan penjualan produk II (Ubi Kayu) untuk Tahun 

2012  adalah : 
bxaY   

)3(6,566071,47 Y  

8,1699071,47 Y  

8,48770Y  

 

Tabel 4.10 

Ramalan Penjualan 

Perusahaan Tepung Tapioka PT. Sumberejo untuk Kualitas III (Pompa Mahkota) 

(dalam unit) 

Tahun 
Penjualan 

(Y) 
X XY X

2 

2006 50.351 -2 -100.702 4 

2007 51.304 -1 -51.304 1 

2008 52.525 0 0 0 

2009 54.633 1 54.633 1 

20010 57.730 2 115.460 4 

Jumlah 266.543 0 18.087 10 

Sumber data : PT. Sumberejo Kandangan 

 

Dari tabel diatas dengan menggunakan metode trend linier dapat dicari persamaannya 

yaitu  
bxaY   

n

Y
a


      

2X

XY
b


  

5

543.266
a     

10

087.18
b  

6,308.53a     7,808.1b  

 

Jadi persamaan trend linier ramalan penjualan produk III (Pompa Mahkota) untuk 

Tahun 2012  adalah : 
bxaY   

)3(7,808.16,308.53 Y  

1,54266,308.53 Y  

7,734.58Y  
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Dari peramalan penjualan yang dibuat, maka anggaran penjualan tahun 2012 dapat 

dibuat  untuk produk I (merk Jitu Merah), produk II (merk Ubi Kayu) dan produk III 

(merk Pompa Mahkota). 

 

Tabel 4.12 

Anggaran Penjualan PT. Sumberejo 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 

Keterangan 
Jenis produk 

Setahun 
Jitu Merah (1) Ubi Kayu (2) Pompa Mahkota (3) 

Penjualan yang diharapkan 

dalam satuan(sak) 
42.582 48.771 58.735 150088 

Harga jual satuan Rp. 87.500  x Rp.75.000  x Rp.63.500  x - 

Penjualan total Rp.3.726.100.000 Rp.3.657.825.000 Rp.3.670.937.500 Rp.11.054.862.500 

Sumber data : PT.Sumberejo 

 

3.2 Penyusunan Anggaran Produksi 

Setelah anggaran penjualan disusun, 

kebutuhan produksi periode anggaran 

mendatang dapat ditentukan dan disusun 

dalam bentuk anggaran produksi dari 

skedul 1 (anggaran penjualan). Untuk jenis 

produk I (merk Jitu Merah), produk II 

(merk Ubi Kayu) dan produk III (merk 

Pompa Mahkota) sebagai berikut :  

 

Tabel 4.13 

Anggaran Produksi  PT. Sumberejo 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 

Keterangan 

Jenis Produk 
Jumlah 

setahun Jitu Merah (1) 
Ubi Kayu 

(2) 

Pompa 

Mahkota (3) 

Penjualan yang diharapkan (skedul 1)  42.582 48.771    58.735    150.088 

Ditambah: Persediaan akhir Produk 

yang dikehendaki 
4.877,1 + 5.873,1 + 5.002,8 +        5.002,8 + 

Jumlah kebutuhan     47.459,1   54.644,1        63.737,8    155.090,8 

Dikurangi: Persediaan Awal Produk jadi 4.258,2  - 4.877,1  - 5.873,1 - 4.258,2  - 

Satuan yang diproduksi     43.200,9 49.767         57.864,7     150.832,6 

Sumber data : PT.Sumberejo, data diolah. 

 

3.3 Penyusunan Anggaran Biaya 

Bahan Baku Langsung 

Setelah anggaran produksi disusun 

langkah selanjutnya menyusun anggaran 

biaya bahan baku langsung. Untuk jenis 

produk 1 (merk Jitu Merah), produk II 

(merk Ubi Kayu), produk III (merk Pompa 

Mahkota). Anggaran bahan baku langsung 

merupakan anggaran yang merencanakan 

tentang biaya bahan mentah untuk 

produksi selama periode yang akan datang 

yang meliputi rencana tentang jenis atau 

kualitas, jumlah atau kuantitas bahan baku 

yang diolah dan kapan bahan baku ini 

dihitung  dari kebutuhan bahan baku yang 

digunakan untuk produksi dengan harga 

pada waktu pembelian bahan baku. 

Anggaran biaya bahan baku langsung 

untuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4.14 

PT. Sumberejo AnggaranBahan Baku Langsung 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 

Keterangan 
Jenis Produk Jumlah 

Setahun Jitu Merah (1) Ubi Kayu (2) Pompa Mahkota(3) 

Satuan yang diproduksi 

(skedul 2) 
43.200,9 49.767 57.864,7 150.832,6 

Kebutuhan bahan baku 

persatuan (Kg) 
250 x 250 x 250 x 250 x 

Kebutuhan bahan baku 

untuk produksi (Kg) 
10.800.225 12.441.750 14.466.175 37.708.150 

Persediaan akhir bahan baku 

yang dikehendaki (Kg) 
2.448.350 + 2.893.235 + 2.513.876 + 2.513.876 + 

Total kebutuhan (Kg) 13.248.575 15.334.985 16.980.051 40.222.026 

Persediaan awal 

bahan baku 
2.160.045- 2.448.350- 2.893.235- 2.160.045- 

Bahan baku yang 

akan dibeli 
11.088.530 12.886.635 14.086.816 38.061.981 

Harga pokok bahan 

baku per (Kg) 
180  x 180  x 180  x 180  x 

Harga Bahan baku 

yang akan dibeli 
Rp 1.995.935.400 Rp 2.319.594.300 Rp 2.535.626.880 Rp 6.851.156.580 

Sumber data : PT.Sumberejo, data diolah. 
 

1ton (1000kg) ketela pohong menghasilkan 200kg Tepung     

1ton: 1000kg. 

kg5
200

1000
  

1kg tepung membutuhkan ketela 5kg 

Produk per satuan (sak) = 50 kg 

50kg x 5kg = 250kg 

Kebutuhan bahan baku Per sak = 250kg ketela pohon 

 

3.4 Penyusunan Anggaran Tenaga 

Kerja Langsung 

Setelah anggaran bahan baku 

langsung disusun langkah selanjutnya 

menyusun anggaran tenaga kerja langsung. 

PT. Sumberejo telah menetapkan  tenaga 

kerja langsung persatuan jam 1,1 per unit 

dan gaji karyawan selama 1 bulan sebesar 

Rp. 1.356.300,- dan jam kerja selama 1 

hari selama 12 jam. Anggaran tenaga kerja 

langsung Untuk jenis produk 1 (merk Jitu 

Merah), produk II (merk Ubi Kayu), 

produk III (merk Pompa Mahkota) dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Upah tenaga kerja langsung per hari
hari 30

bulan 1 gaji
  

    
30

300.356.1
  

Gaji 1 hari = Rp. 45.210,- 

Upah tenaga kerja per jam 
hariper  kerja jam

hariper  gaji
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8

45.210,- Rp.
  

 Upah per jam = Rp. 5.651,2 

 

Tabel 4.15 

PT. Sumberejo Anggaran Tenaga Kerja Langsung 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 

Keterangan 

Jenis Produk 

Jumlah setahun 

Jitu Merah (1) Ubi Kayu (2) 
Pompa Mahkota 

(3) 

Satuan yang diproduksi 

(skedul 2) 
43.200,9 49.767            57.864,7 150.832,6 

Jam tenaga langsung 

per satuan jam 
1,1 x       1,1 x                       1,1 x                         1,1 x 

Total upah tenaga kerja 

langsung yang diperlukan 
47520,9 54743,7  63.651,1 165.915,8 

Upah tenaga kerja 

langsung per jam 
Rp. 5.651,2 x Rp. 5.651,2 x Rp. 5.651,2 x Rp 5.651,2 x 

Total upah 

tenaga kerja langsung 
Rp. 268.550.110 Rp. 309.367.597,4 Rp.  359.705.096.3 Rp.  937.623.368,9 

Sumber data : PT.Sumberejo, data diolah. 
 

3.5 Penyusunan Anggaran Overhead 

Pabrik 

Anggaran overhead pabrik merupakan 

anggaran yang merencanakan biaya pabrik 

tidak langsung selama periode yang akan 

datang. Untuk melakukan penyusunan 

anggaran overhead pabrik, maka biaya 

overhead pabrik harus di indetifikasi sesuai 

dengan sifatnya. Biaya overhead pabrik 

terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, 

biaya semi variabel adapun pemisahannya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

                                

Tabel 4.16 

PT. Sumberejo 

Pemisahan Biaya Overhead Pabrik Variabel dan Biaya Overhead Pabrik Tetap 

No Uraian 
Biaya dalam Rupiah 

Total 
Tetap Variabel Semi Variabel 

1 Listrik 123.490.000   123.490.000 

2 Bahan bakar 133.420.000   133.420.000 

3 Pemeliharaan 86.490.000   86.490.000 

4 Pemutih  63.920.000  63.920.000 

5 Sak  78.320.000  78.320.000 

6 Personil   1.117.000 1.117.000 

7 Penyusutan Mesin 28.522.023   28.522.023 

 Jumlah 371.922.023 142.240.000 1.117.000 515.279.023 
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Tabel 4.17 

PT. Sumberejo Kandangan Aktiva Tetap 

Jenis Mesin Unit 
Umur 

Ekonomis 
Harga Perolehan Penyusutan 

Mesin molen 1 5 Rp.   15.500.000 Rp.   3.100.000 

Mesin Parut 1 6 Rp.   18.700.000 Rp.   3.116.666 

Mesin Penyaring Kasar 1 8 Rp.   16.300.000 Rp.   2.037.500 

Mesin Penyaring Halus 1 8 Rp.   17.000.000 Rp.   2.125.000 

Mesin Conveyor 1 7 Rp.   29.000.000 Rp.   4.142.857 

Mesin Mixer 1 5 Rp.   14.500.000 Rp.   2.900.000 

Mesin Zentrik 1 5 Rp.   10.000.000 Rp.   2.000.000 

Mesin Pengepakan 1 10 Rp.   82.000.000 Rp.   8.200.000 

Mesin Jahit Mini 3 5 Rp.     4.500.000 Rp.      900.000 

Jumlah  Rp. 207.500.000 Rp. 28.522.023 

Sumber Data : PT. Sumberejo Kandangan,  

 

Setelah anggaran tenaga kerja 

langsung disusun langkah selanjutnya 

menyusun anggaran overhead pabrik. 

Untuk jenis produk 1(merk Jitu Merah), 

produk II (merk Ubi Kayu), produk III 

(merk Pompa Mahkota) pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.17 

PT. Sumberejo Anggaran Overhead Pabrik 

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 

Keterangan 
Jenis produk 

Jumlah setahun 
Jitu Merah (1) Ubi Kayu (2) Pompa Mahkota (3) 

Jam tenaga kerja 

yang dianggarkan 
47.520,9 54.743,7 63.651,1 165.915,8 

Tarif overhead 

pabrik variable 
         2.496 x 2.496 x 2.496 x 2.496 x 

Overhead pabrik variabel 

yang dianggarkan 
118.612.166 136.640.275 158.873.146 414.125.837 

Overhead pabrik tetap 

yang dianggarkan 
371.922.023+ 371.922.023+ 371.922.023+ 371.922.023+ 

Total over head pabrik 

tetap yang dianggarkan 
490.534.189           508.562.298 530.795.169 786.047.860 

Dikurangi : Depresiasi 28.522.023- 28.522.023- 28.522.023- 28.522.023- 

Anggaran pengeluaran kas 

untuk overhead pabrik 
     490.534.189 480.040.275 502.273.146 1.472.847.610 

Sumber Data : PT. Sumberejo Kandangan,  Data diolah  

 

3.6 Analisis Hasil Perhitungan 

Dengan menyusun anggaran 

penjualan maka perusahaan tepung tapioka 

PT. Sumberejo akan mengetahui berapa 

besar jumlah yang harus diproduksi, 

sehingga perusahaan akan mengetahui 

biaya yang akan dikeluarkan dalam proses 

produksi. Langkah ini merupakan salah 

satu usaha  untuk menyususun anggaran 

biaya produksi sehingga perusahaan dapat 

memperkirakan berapa besar biya produksi 

yang dikeluarkan tahun berikutnya.  

Langkah awal yang harus dilakukan 

sebelum menyusun anggaran penjualan 

adalah melakuakan ramalan penjualan, 

berdasarkan data histories penjualan pada 
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tahun sebelumya, setelah itu anggaran 

penjualan dapat disusun. Berdasarkan data 

histories yang ada maka ramalan penjualan 

dengan menggunakan metode trend linier 

Yi = a+bxi  dengan variabel yang 

diramalkan. maka dapat dibuat Peramalan 

penjualan untuk tahun 2012. 

Dalam penjualannya PT. Sumberejo 

pada tahun 2010 sebesar Rp. 

11.054.862.500,- setelah anggaran 

pejualan disusun, kebutuhan produksi 

periode yang akan datang dapat ditentukan 

dan disusun dalam dalam bentuk anggaran 

produksi, peramalan produksi untuk tahun 

yang akan datang tahun 20112 sebesar 

150.832,6, per satuan sak. Setelah 

anggaran produksi disusun langkah 

selanjutnya menyusun anggaran biaya 

bahan baku langsung. Anggaran bahan 

baku langsung merupakan anggaran yang 

merencanakan anggaran biaya bahan 

mentah selama periode yang akan datang 

besar anggaran biaya bahan baku langsung 

untuk tahun 2012 sebesar Rp. 

6.851.156.580,- setelah anggaran biaya 

bahan baku diketahui langkah selanjutnya 

menyusun anggaran tenaga kerja langsung 

yaitu tenaga kerja yang berhubungan 

langsung dengan proses produksi untuk 

tahun 2012 anggaran tenaga kerja langsung 

yang diramalkan sebesar Rp. 

937.623.368,9,- langkah selanjutnya 

menyusun anggaran biaya overhead pabrik 

yang merupakan anggaran yang 

merencanakan biaya pabrik tidak langsung 

selama selama periode yang akan datang. 

Sebelum menyusun anggaran biaya 

overhead pabrik perlu diketahui,  

sebelumnya harus ditentukan antara 

lain : biaya variabel tetap, biaya variabel, 

biaya semi variabel, dari hasil peramalan 

yang dilakukan oleh penulis, anggaran 

overhead pabrik untuk tahun 2012 sebesar 

Rp. 1.472.847.610,-. Dengan hasil 

perhitungan diatas maka anggaran biaya 

produksi PT. Sumberejo dapat disusun 

untuk tahun 2012. 

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Perusahaan tepung tapioka PT. 

Sumberejo dalam melakukan kegiatan 

penjualan belum menerapkan anggaran 

secara sempurna. Sehingga perusahaan 

mengalami kesulitan dalam 

memperhitungkan target penjualan 

yang harus dicapai. 

2. Keadaan tersebut mengakibatkan 

timbulnya permasalahan pada 

perusahaan PT. Sumberejo mengenai 

penyusunan anggaran yang kurang tepat 

sehingga perusahaan mengalami 

kesulitan  dalam menghitung jumlah 

barang yag akan diproduksi 

3. Masalah yang dihadapi perusahaan PT. 

Sumberejo terjadi belum diterapkannya 

tehnik peramalan penjualan sehingga 

pertimbangan yang penting untuk 

menghasilkan angka-angka taksiran 

penjualan yang akurat untuk menyusun 

anggaran penjualan sebagai sebagai 

dasar penyusunan anggaran produksi. 

4.2 Saran 

1. Pengendalian Produksi sebaiknya 

dibuat melalui penyusunan anggaran 

penjualan yang berdasarkan atas 

ramalan penjualan dengan 

menggunakan metode trend linier. 

2. Penyusunan anggaran penjualan 

sebaiknya memisahkan anggaran 

penjualan per jenis produk, dalam hal 

ini agar lebih jelas dan dalam 

penyusunan anggaran biaya produksi 

lebih mudah. 

3. Perusahaan tepung tapioka PT. 

Sumberejo sebaiknya mengadakan 

penelitian  secara berkala agar 

memperoleh suatu standar produksi 

yang baik dan menghimpun informasi 

tentang keinginan konsumen dan agen 

untuk dijadikan masukan bagi 

perusahaan dalam anggaran penjuan 

dan penyusunan anggaran biaya 

produksi yang lebih akurat 
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