
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anggaran suatu perusahaan bertujuan untuk membantu dalam memberikan 

gambaran awal kegiatan yang akan dikerjakan oleh perusahaan, besarnya dana 

yang akan dikeluarkan perusahaan dalam mewujudkan kegiatan yang telah 

dianggarkan. Kegiatan perusahaan umumnya adalah membuat suatu produk yang 

nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi perusahaan, 

sebelum membuat suatu produk diperlukannya anggaran bahan baku untuk 

membuat suatu produk, anggaran bahan baku diperlukan untuk menyusun 

kegiatan selama produksi berlangsung dengan adanya anggaran ini perusahaan 

dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan terkait produksi. 

Anggaran merupakan suatu perencanaan dan pengendalian dalam 

perusahaan yang disusun secara sistematis meliputi  semua kegiatan perusahaan, 

yang dinyatakan dalam unit dan rupiah yang berlaku dalam periode tertentu. 

Menurut M.Nafarin(2013) Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu 

bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. 

Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen 

utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu 

produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu.  

Bahan baku merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan 

manufaktur, bahan baku akan diproses dalam produksi sehingga menjadi produk 

jadi yang siap untuk dijual. Karena bahan baku menjadi bahan utama dalam 

proses produksi maka perlu dibuat anggaran dan pemakaian bahan baku sehingga 

dapat memberikan batasan jumlah dana yang  akan digunakan untuk proses 

produksi dan kegiatan pemakaian bahan baku lebih terarah untuk mencapai tujuan 

bersama.  
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Dari permasalahan diatas maka penulis membuat “Sistem Perhitungan 

Anggaran dan Pemakaian Bahan Baku. Sistem ini diharapkan dapat membantu 

perusahaan untuk mengetahui perhitungan anggaran dan pemakaian bahan baku 

dari bahan baku yang telah dipakai. 

 

1.2. Tujuan    

Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem perhitungan anggaran dan 

pemakaian bahan baku. Sistem ini diharapkan dapat membantu merencanakan dan 

melihat perhitungan anggaran pemakaian bahan baku. 

 

1.3. Rumusan Masalah    

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membuat Sistem Perhitungan Anggaran dan 

Pemakaian Bahan Baku. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Sistem Perhitungan Anggaran dan 

Pemakaian Bahan Baku ini adalah: 

1. Sistem ini mampu untuk menyimpan data bahan baku, data produk dan 

data produksi. 

2. Sistem ini memperhitungkan data standar berdasarkan produk dan bahan 

baku yang ada dan ditampilkan dalam bentuk laporan. 

3. Sisitem perhitungan ini hanya menangani perhitungan anggaran dan 

pemakaian  bahan baku. 

4. Laporan yang dihasilkan yaitu standar pemakaian bahan baku dipakai, 

anggaran bahan baku dipakai, dan anggaran biaya bahan baku dipakai. 
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5. Dalam memproduksi suatu produk mengunakan masa atau periode per 

minggu setiap kali produksi. 

6. Sistem belum mampu untuk membedakan jumlah satuan dan harga di 

produk yang menyesuaikan dengan jumlah produksi tiap masa atau 

periode yang berbeda. 

 

 

 


