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BAB II 

DASAR TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Dasar Teori 

2.1.1 Anggaran 

Anggaran adalah suatu perencanaan anggaran periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah dilakukan. Anggaran (Budget) merupakan 

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara 

kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang untuk jangka waktu 

tertentu. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan menajemen. 

(M.Nafarin 2013). 

 

2.1.2 Bahan Baku 

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. (M.Nafarin 2013). 

Penyusunan Anggaran Pemakaian Bahan Baku 

Langkah yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran pemakaian bahan 

baku, yaitu : 

1. Menentukan unit dari setiap bahan baku yang akan diproduksi 

2. Menetapkan harga standar bahan baku per produk. 

3. Menentukan anggaran produksi setiap periode. 

4. Menghitung anggaran dan pemakaian bahan baku. 
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Dilakukannya perhitungan anggaran bahan baku terlebih dahulu sebagai berikut: 

Pembelian bahan baku xx unit @ Rp xx = Rp xxx 

 persediaan bahan baku 

awal xx unit @ Rp xx = Rp xxx + 

       Bahan baku tersedia xx unit @ Rp xx = Rp xxx 

 Persediaan bahan baku 

akhir xx unit @ Rp xx = Rp xxx _ 

       Bahan baku dipakai xx unit @ Rp xx = Rp xxx 

  

Bahan baku dipakai = unit diproduksi x standar pemakaian bahan baku 

  

Untuk contoh perhitungan pada Sistem Perhitungan Anggaran dan Bahan Baku ini 

saya mengunakan saos sebagai produk dengan datanya diantara lain dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Nama 

Produk 
Cabai Tomat Gula 

Extra 

pedas x x x 

Pedas x x x 

Manis x x x 

PT X setiap tahun memproduksi saos setiap periode sebagai berikut: 

1 

Extra Pedas 

(EP) x 

 

 

Pedas (P) x 

 

 

Manis(M) x 

 

   

= x 

      

2 

Extra Pedas 

(EP) 

 

x 

 

 

Pedas (P) x 

 

 

Manis(M) x 

 

   

= x 

     3 Manis (M) x 
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Pedas (P) x 

 

 

Manis(M) x 

 

   

= x 

 

2.1.3 Anggaran Bahan Baku dipakai 

Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam unit dan dalam rupiah. 

Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah (satuan uang) dsebut 

dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disusun 

berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit (satuan barang).  

1. Angaran bahan baku dipakai dalam unit 

Anggaran bahan baku dipakai dalam unit barang disusun berdasarkan anggaran 

produksi ditambah dengan data standar pemakaian bahan baku.  

2. Anggaran biaya bahan baku (BBB) 

Anggaran biaya bahan baku merupakan anggaran ahan baku dipakai dalam satuan 

uang (rupiah). (M.Nafarin 2013) 

 

2.1.4 Penyusunan Anggaran Produksi Mengutamakan Stabilitas Produksi 

Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produksi dalam penyusunan 

anggaran produksi, tingkat persediaan dibiarkan berfluktuasi (berubah) dengan 

syarat persediaan awal dan akhir sesuai dengan rencana semula, di sisi lain pola 

produksi konstan (stabil). (M.Nafarin 2013) 

Contoh kasus PT X Memproduksi Saos dan penjualan tahun 2019 tiap 

periode dianggarkan periode 1 = 43 botol , periode 2 = 45 botol, periode 3 = 47 

botol , periode 4 = 47 botol, dan setahun 182 botol. Direncanakan persediaan 

barang jadi awal 13 botol dan akhir 15 botol. Maka perhitungan untuk stabilitas 

produksinya sebagai berikut: 

Penjualan setahun  182 botol 

 Persediaan barang jadi akhir  15 botol + 

   Produk siap dijual  197 botol 
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Persediaan barang jadi awal  13 botol _ 

   Rencana produksi 184 botol 
 

Rencana produksi tiap periode =184/4 =   46 botol 

  

2.1.5 Basis Data 

          Basis Data terdiri atas 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih 

dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. 

Sedangkan Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek 

seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, 

konsep, keadaan,dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, 

simbol, text, gambar, bunyi, atau kombinasinya.(Fathansyah, 2018) 

 

2.1.6 MySQL 

         MySQL adalah sebuah suatu jenis database server sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL, menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 

untuk mengakses databesnya, selain itu MySQL bersifat gratis pada berbagai 

platform.MySQL juga termasuk jenis RDBMS (Relation Database Management 

System) (Abdul kadir, 2008). 

 

2.1.7 PHP 

         PHP atau PHP Hypertext Preprocessor, adalah sebuah bahasa pemograman 

web berbasis server (server-side) yang mampu memparsin kode web dengan 

ekstensi .php sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi client 

(browser).(Edy Winarno ST, M.Eng, Ali Zaki, SmitDev Community 2014). 
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2.2    Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang anggaran bahan baku sebelumnya juga pernah dilakukan 

oleh Devi Triana Pasaribu tahun 2010 yang berjudul “Pengaruh Anggaran 

Pembelian Bahan Baku Terhadap Tingkat Perputaran Persediaan Bahan Baku 

Makanan Ternak Konsentrat pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara 

(KPSBU) Lembang Jawa Barat” Penelitian ini memberikan manfaat besarnya 

pengaruh anggaran pembelian bahan baku terhadap tingkat perputaran persediaan 

pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang. 

Penelitian tentang anggaran bahan baku sebelumnya juga pernah dilakukan 

oleh Mustika Sari tahun 2010 yang berjudul “Analisis Realisasi Anggaran Bahan 

Baku pada PT Ghim Li Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perlakuan akuntansi terhadap selisih realisasi.  

Penelitian tentang anggaran bahan baku sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Rafika Rusanti pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Anggaran Bahan Baku 

Project Job Number 2353 pada PT Proserv Batam”  Hasil dari Penelitian ini 

adalah membantu bagi perusahaan untuk mengambil keputusan agar tidak terdapat 

selisih yang terlalu jauh antara estimate dengan actual yang terjadi. 

Dari referensi penelitian diatas maka dibuatlah suatu sistem dengan judul 

“Sistem Perhitungan Anggaran dan Pemakaian Bahan Baku”  sistem ini 

diharapkan dapat membantu dalam menghitung anggaran untuk setiap pemakaian 

bahan baku dengan mengunakan cara terkomputerisasi. 
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Table 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

No Penelti/Tahun Judul Tempat/Deskripsi 

1 Devi Triana 

Pasaribu 

(2010) 

Pengaruh Anggaran Pembelian 

Bahan Baku Terhadap Tingkat 

Perputaran Persediaan Bahan 

Baku Makanan Ternak 

Konsentrat pada Koperasi 

Peternak Sapi Bandung Utara 

(KPSBU) Lembang Jawa Barat. 

 

Koperasi Peternak 

Sapi Bandung Utara 

(KPSBU) Lembang 

Jawa Barat. 

2 Mustika Sari 

(2010) 

Analisis Realisasi Anggaran 

Bahan Baku pada PT Ghim Li 

Indonesia 

 

PT Ghim Li 

Indonesia Batam 

3 Rafika Rusanti 

(2014) 

Analisis Anggaran Bahan Baku 

Project Job Number 2353 pada 

PT Proserv Batam 

 

PT Proserv Batam 

4 Endah sukma 

kuncari (2019) 

Sistem Perhitungan Anggaran 

dan Pemakaian Bahan baku 

STMIK AKAKOM 

Yogyakarta 

 


