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ABSTRAK
Anggaran  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mempermudah  dalam  mengendalikan

biaya, karena dengan adanya anggaran dan perencanaan yang matang dapat memberikan
hasil  yang  maksimal  bagi  perusahaan.  Anggaran  dapat  membantu  perencanan  dan
pengendalian  pengeluaran  serta  kondisi keuangan dimasa yang akan datang.  Anggaran
juga  berfungsi  sebagai  alat  pembanding  untuk  mengevaluasi  realisasi  kegiatan
perusahaan.  Dengan  membandingkan  antara  anggaran  dan  realisasi  dapat  diketahui
sebab-sebab  penyimpangan,   serta   kekuatan  dan kelemahan perusahaan.  Penelitian
dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana rencana anggaran biaya pembangunan
proyek digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya. Data yang diperoleh
langsung dari perusahaan PT JNE berupa rencana  anggaran  biaya  dan  menganalisis
dengan  menggunakan metode analisis varians yang membandingkan antara anggaran dan
realisasi  serta  wawancara  langsung seputar  fungsi  anggaran  dan  bentuk  pengendalian
biaya. Pengendalian belum berfungsi dengan baik karena masih ada kerugian dari  tenaga
kerja langsung.  Tetapi   kerugian  jauh  lebih  kecil   dibandingkan keuntungan  yang
diperoleh  dari  biaya  bahan baku dan  biaya  overhead.  Keuntungan  dan  kerugian  dari
analisis  varian  digunakan  untuk  menjalankan  fungsi  manajemen  perencanaan  dan
pengendalian.
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PENDAHULUAN 
Dinamika  dunia  usaha  yang

begitu  kompleks  menuntut  setiap
perusahaan  untuk  tanggap  terhadap
setiap pergeseran serta perubahan yang
terjadi  pada  lingkungan  dunia  usaha
yang  penuh  dengan  ketidakpastian.
Ketidakpastian  dan  ketidakmampuan
mengikuti perubahan akan menjadi awal
dari  kemunduran  dan  kelumpuhan
sebuah  perusahaan.  Oleh  karena  itu
dalam  rangka  mempertahankan
eksistensi  dan  kontinuitas  usahanya,
maka  perusahaan  dituntut  kesiapanya
dalam membuat  konsep dan  menyusun
strategi  kebijakan  yang  berorientasi
perubahan. 

Dalam  pengelolaan  suatu
perusahaan,  manajemen  telah
menetapkan  tujuan  dan  sasaran
perusahaan.  Tujuan  perusahaan  yaitu
maksimilisasi   laba   yang  optimal
sedangkan  sasaran  perusahaan  yaitu
menjamin   kelangsungan   hidup
perusahaan  melalui  pertumbuhan  dan

pencapaian  laba  (profit).  Untuk
mencapai  hal  tersebut  diperlukan
langkah  langkah  kebijaksanaan  yang
ditetapkan  oleh  pimpinan    berupa
rencana   kegiatan   operasi   perusahaan
yang    seharusnya  dilakukan.   Secara
umum  ada 2  hal  yang menjadi  tujuan
didirikannya   suatu perusahaan   yakni
perkembangan usaha  dan   profitabilitas
demi  menjaga  kelangsungan  hidup
perusahaan  tersebut.  Tanpa  adanya
profit, suatu perusahaan baik perusahaan
jasa,  dagang  maupun  manufaktur  akan
sulit  berkembang  dan  pada  akhirnya
akan  pailit  dengan  sendirinya.  Hal  ini
menyebabkan  terjadinya  persaingan
yang  semakin ketat  dalam dunia usaha
terutama bagi perusahaan perusahaan di
bidang yang sama

Dengan  adanya  persaingan
tersebut,  maka  perusahaan  harus
mengatur  dan  mengelola  sumber
keuangan  yang  dimilikinya  secara
cermat  agar  perusahaan  dapat
mempertahankan    eksistensi    dan
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kontinuitas    usahanya.    Salah   satu
bentuknya   adalah   perencanaan   dan
pengendalian.    Proses    perencanaan
dilaksanakan  dengan  mengevaluasi
pembangunan  masa  lalu  dan  menilai
kondisi yang akan datang. Pengendalian
yang  efektif  membutuhkan  perangkat
atau  wadah  informasi  guna
mengkomunikasikan  hasil  perencanaan
pada   seluruh   tingkat  manajemen.
Perangkat  atau  wadah  tersebut
dinamakan  anggaran  (budget).  Salah
satu    pendekatan    yang    dilakukan
sebagai    alat    bantu    untuk
mempermudah  dalam  mengendalikan
biaya adalah dengan membuat anggaran
yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk
pencapaian  tujuan  perusahaan.  Sangat
penting bagi perusahaan untuk membuat
anggaran  karena  dengan  adanya
anggaran, usaha - usaha yang dilakukan
perusahaan  akan  di  tunjang  oleh
perencanaan  yang  matang  sehingga
dapat   memberikan   hasil   yang
maksimal   bagi   perusahaan,  namun
perencanaan  yang  baik  tanpa
pengendalian yang efektif adalah sia sia
karena  perencanaan  dan  pengendalian
saling  berhubungan  satu  sama  lain. 

Dengan  adanya  anggaran  yang
telah   di   tetapkan   oleh   perusahaan
dapat  membantu    perencanaan    dan
pengendalian   pengeluaran   sekaligus
dalam  perencanaan  hasil  usaha  dan
kondisi  keuangan  perusahaan  dimasa
yang  akan  datang.  Anggaran  juga
berfungsi   sebagai   alat   pembanding
untuk   mengevaluasi  realisasi  kegiatan
perusahaan.  Dengan  membandingkan
apa yang tertuang dalam anggaran dan
realisasinya,  maka  dapat  dinilai
keberhasilan  perusahaan  dalam
pelaksanaan  anggaran.  Disamping  itu,
dengan  adanya  pembanding  tersebut
dapat  diketahui  sebab  sebab
penyimpangan, sehingga dapat diketahui
kelemahan  dan  kekuatan  yang  ada
dalam perusahaan.

Dengan  pentingnya  penerapan
anggaran,  maka  dalam  penelitian  ini
di  tentukan pada  PT JNE,  yakni  suatu
perusahaan yang bergerak di bidang jasa
yang  beralokasi  di  Sidoarjo.  Dimana

dalam membangun sebuah gedung untuk
kegiatan usahanya,   maka   perusahaan
perlu    menyusun    anggaran.    Bila
terjadi penyimpangan yang cukup besar
antara anggaran dan realisasinya, hal ini
akan  mengurangi  ketepatan  dalam
mengadakan  penilaian  terhadap  hasil
realisasi  dan  operasi  efisiensi
perusahaan.

Tujuan  penelitian  adalah  untuk
mengetahui  peranan  anggaran  biaya
pembangunan  proyek  sebagai  alat
pengendalian  biaya  oleh  perusahaan
dalam usaha untuk mengurangi  adanya
penyimpangan

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Dan Jenis Anggaran

Anggaran sebagai  suatu sistem,
nampaknya  cukup  memadai  untuk
dipergunakan sebagai  alat  perencanaan,
koordinasi  dan  pengendalian  dari
seluruh  kegiatan  suatu  organisasi.
Dengan  adanya  anggaran,  suatu
organisasi  akan  dapat  menyusun
perencanaan dengan lebih baik sehingga
koordinasi  dan  pengendalian  yang
dilakukan dapat memadai pula. Dengan
demikian  dari  gambaran  tersebut  dapat
terasa pentingnya suatu perencanaan dan
pengawasan  yang  baik  hanya  dapat
diperoleh  manajemen  dengan
mempelajari,  menganalisa  dan  mem-
pertimbangkan  dengan  seksama
kemungkinan-kemungkinan,  alternatif
alternatif dan konsekuensi yang ada. 

Menurut  Siregar  (2013:10)
“Anggaran  adalah  rencana  manajemen
yang  tertulis  dan  dinyatakan  dalam
satuan  rupiah”.  Menurut  Rudianto
(2009:7)  Anggaran  yang  harus  disusun
dalam suatu perusahaan   terdiri    dari
berbagai    jenis  anggaran.  Semua
aktivitas  yang  direncanakan  suatu
perusahaan didalam  periode  mendatang
harus  disusun didalam suatu anggaran
lengkap.  Karena  tanpa  memiliki
anggaran lengkap, maka anggaran tidak
bisa  dilaksanakan  dengan  baik.
Kalaupun aktivitas yang tidak memiliki
anggaran  tersebut   diupayakan  untuk
dilaksanakan,   maka   aktivitas  tersebut
tidak   dapat   dinilai   hasilnya.   Jenis
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anggaran   dapat   dikelompokkan
menjadi beberapa, antara lain :
a) Anggaran  Operasional,  yaitu

rencana  kerja  perusahaan  yang
mencakup  semua  kegiatan  utama
perusahaan  dalam  memperoleh
pendapatan  di  dalam suatu  periode
tertentu.

b) Anggaran  keuangan, yaitu anggaran
yang   berkaitan   dengan   rencana
pendukung  aktivitas  operasi
perusahaan.  Anggaran  ini  tidak
berkaitan  secara  langsung  dengan
aktivitas  perusahaan  untuk
menghasilkan  dan  menjual  produk
perusahaan.  Anggaran  ini
merupakan  pendukung  upaya
perusahaan untuk menghasilkan dan
menjual produk perusahaan.

Menurut  Hansen  dan  Mowen
(2009:424)  “sistem  penganggaran
memberikan   manfaat  untuk   suatu
organisasi”.  Anggaran  memaksa  para
manajer untuk melakukan perencanaan,
menyediakan  informasi  yang  dapat
digunakan  untuk  memperbaiki
pengambilan  keputusan,  menyediakan
standar evaluasi kerja, dan memperbaiki
komunikasi  dan  koordinasi.  Manfaat
lain  adalah  anggaran  memaksa
manajemen  untuk  merencanakan masa
depan.  Anggaran   mendorong   para
manajer  untuk  mengembangkan  arah
organisasi  secara  menyeluruh,
mengantisipasi  masalah,  dan
mengembangkan  kebijakan untuk masa
depan.

Pengertian Biaya
Menurut  Siregar  (2013:23)

“Biaya adalah kos barang atau jasa yang
telah  memberikan  manfaat  yang
digunakan  untuk  memperoleh
pendapatan. Sedangkan menurut Hansen
dan  Mowen  (2009:47)  “Biaya  adalah
kas  atau  nilai  setara  kas  yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang
atau  jasa  yang  diharapkan  memberi
manfaat saat ini atau di masa depan bagi
organisasi,  biaya  dikatakan  sebagai
setara kas karena sumber  nonkas dapat
ditukar  dengan  barang  atau  jasa  yang
diinginkan.  “Biaya  merupakan

pengorbanan  sumber   ekonomi,   yang
diukur  dalam  dalam satuan uang, yang
btelah  terjadi  atau  kemungkinan  akan
terjadi untukn tujuan tertentu” Mulyadi
(2009:8).  Dari  pengertian  ini  biaya
mempunyai 3 tujuan pokok yaitu :
1) Penentuan Harga Pokok Produksi 
2) Pengendalian biaya 
3) Pengambilan Keputusan

Pengertian dan fungsi Pengendalian
Menurut  Hansen  dan  Mowen

(2009:16)  “pengendalian   adalah
aktivitas manajerial  untuk  memonitor
implementasi   rencana  dan melakukan
perbaikan  sesuai  kebutuhan.
Pengendalian   merupakan   fungsi   ke
empat   dalam   fungsi  manajemen.
Pengendalian  (controlling)  berarti
mengawasi   aktivitas   karyawan,
menentukan  apakah  organisasi  dapat
memenuhi  target  tujuanya,  dan
melakukan  koreksi  bila  diperlukan.
Manajemen  harus  memastikan  bahwa
organisasi  bergerak  menuju  tujuannya.
Menurut  Umar  (2012:3),  Pengendalian
sebagai  salah  satu  faktor  manajemen,
hendaknya  juga  dianalisis  untuk
mendapatkan  jawaban  apakah  dari  sisi
ini  rencana  manajemen  untuk
pembangunan  maupun  pengimplemen-
tasian  bisnis  dikatakan   layak   atau
sebaliknya.  Pengendalian  atau
pengawasan   di   dalam  manajemen
memiliki berbagai fungsi pokok. Fungsi
pokok pengendalian tersebut antara lain:
1. Mencegah terjadinya penyimpangan

atau  kesalahan  dengan  melakukan
pengendalian  secara  rutin  disertai
adanya  ketegasan  dalam
pengawasan,  yakni  dengan
pemberian  sanksi  yang  semestinya
terhadap  penyimpangan  yang
terjadi. 

2. Memperbaiki  berbagai  penyim-
pangan  yang  terjadi.  Jika
penyimpangan  telah  terjadi,
hendaknya    pengawasan    atau
pengendalian   dapat mengupayakan
cara-cara perbaikan.

3. Mendinamisasikan  organisasi.
Pengawasan   diharapkan   sedini
mungkin dapat mencegah terjadinya
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penyimpangan, sehingga setiap unit
oeganisasi  selalu  dalam  keadaan
bekerja secara efektif dan efisien. 

4. Mempertebal  rasa  tanggung  jawab.
Pengendalian yang rutin, setriap unit
organisasi berikut karyawanya dapat
selalu  mengerjakan  semua  tugas
yang  diberikan  dengan  benar
sehhinggga,  kesalahan  dalam
pelaksana  tugas  akan  kecil
kemungkinanya  untuk muncul. Jika
tindakan  yang  salah  tidak  dapat
dihindari,  laporan  tertulis  tentang
penyimpangan  itu  wajib diberikan.

Analisis Penyimpangan
Menurut  Steven  (2014:287)

anggaran  merupakan  salah  satu
pengendalian  dalam  perusahaan.  Salah
satu  cara  yang  tepat  yang  dapat
digunakan  untuk  mengetahui    apakah
anggaran   telah  berfungsi  dengan baik
sebagai  alat  pengendalian biaya  adalah
dengan menggunakan    analisis  varian
yang membandingkan antara biaya yang
dianggarkan  dengan  realisasinya.  Jika
terjadi  penyimpngan  anggaran  yang
lebih besar dari yang telah dianggarkan
maka  hal  tersebut  harus  ditelusuri
penyebabnya  kemudian  diambil
tindakan koreksi yang diperlukan untuk
memperbaiki selisih yang sifatnya tidak
menguntungkan. Analisis penyimpangan
ini terbagi atas tiga macam, yaitu:
1. Analisis  Varian  Biaya  Bahan Baku

Langsung Varian biaya  bahan baku
langsung ini  terjadi  apabila  jumlah
biaya  bahan  baku  langsung   yang
sesungguhnya  dikeluarkan  berbeda
dengan  jumlah  biaya bahan  yang
ditetapkan   sebelumnya   dalam
anggaran   biaya   bahan   baku
langsung.  Dalam  menganalisis
varian  biaya  bahan  baku  baku
langsung  ada  dua  macam  selisih
yang digunakan, yaitu: 
a. Selisih Harga Bahan Baku 

Selisih ini terjadi apabila bahan
baku  yang  dibeli  oleh
perusahaan  harganya  lebih
tinggi  atau  lebih  rendah  dari
yang  telah  ditetapkan  dalam
anggaran.  Jika  harga

sesungguhnya  lebih  kecil  dari
harga standar maka selisih yang
terjadi   akan   menguntungkan
perusahaan.   Sebaliknya,   jika
harga sesungguhnya lebih besar
dari  harga standar  maka  selisih
yang  terjadi  tidak
menguntungkan perusahaan. 

b. Selisih Kualitas Bahan Baku 
Selisih   ini   terjadi   apabila
kuantitas   bahan   baku   yang
sesungguhnya  digunakan
berbeda dengan kuantitas bahan
baku  yang  dianggarkan.  Jika
kuantitas  sesungguhnya  lebih
kecil  dari  kuantitas  standar
maka  selisih  yang  terjadi  akan
menguntungkan  perusahaan.
Sebaliknya,  jika  kuantitas
sesungguhnya  lebih  besar  dari
kuantitas  standar  maka  selisih
yang  terjadi  tidak  akan
menguntungkan perusahaan. 

2. Analisis Varian Biaya Tenaga Kerja
Langsung Varian biaya tenaga kerja
langsung terjadi karena biaya tenaga
kerja  langsung  yang  sesungguhnya
tidak  sesuai  dengan  jumlah  biaya
tenaga  kerja  langsung  yang  telah
ditetapkan dalam anggaran. Analisis
varian  biaya  tenaga  kerja  langsung
ada dua macam selisih, yaitu:
a. Selisih Tarif Tenaga Kerja

Selisih  ini  terjadi  apabila  tarif
upah yang sesungguhnya terjadi
berbeda dengan tarif upah yang
telah  dianggarkan.  Jika  tarif
upah sesungguhnya lebih  kecil
dari  tariff upah  standar  maka
selisih   yang   terjadi   akan
menguntungkan  perusahaan.
Sebalik  nya,  jika  tarif  upah
sesungguhnya  lebih  besar  dari
tarif   upah   standar   maka
selisih   yang  terjadi  tidak
menguntungkan perusahaan. 

b. Selisih Efisiensi Tenaga Kerja
Selisih ini terjadi apabila waktu
sesungguhnya  yang  digunakan
tenaga  kerja  berbeda   dengan
waktu  yang  telah  dianggarkan.
Jika  waktu  kerja sesungguhnya
lebih  kecil  dari  waktu  kerja
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standar kerja maka selisih yang
terjadi  akan  menguntungkan
perusahaan.  Sebaliknya,  jika
waktu kerja sesungguhnya lebih
besar  dari  waktu  kerja  standar
maka  selisih  yang  terjadi  tidak
menguntungkan perusahaan.

3. Analisis Varian Biaya Overhead 
Analisis  biaya  overhead  bertujuan
untuk  mengetahui  sebab-sebab
terjadinya  varian    pengeluaran
overhead.   Metode   yang   biasa
digunakan dalam menghitung varian
biaya  overhead,  yaitu:  Selisih
Pengeluaran,  Selisih  Kapasitas  dan
Selisih Efisiensi

Berdasarkan latar  belakang dan
landasan  teori  yang  digunakan,  maka
kerangka  konsep  penelitian  ini  adalah
sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka konseptual

METODE PENELITIAN
Jenis   penelitian   yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
penelitian  kualitatif  yaitu  metode
penelitiannya  berdasarkan  pada  filsafat
postpositivisme,  digunakan  untuk
meneliti  pada  kondisi  obyek  yang
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrument  kunci,  pengambilan  sampel
sumber data dilakukan secara  purposive
dan  snowball,  dimana  populasi  sasaran

dalam  penelitian  ini  adalah  data
anggaran  biaya  operasional  dan  data
laporan laba rugi yang diperoleh dari PT
JNE Sidoarjo sedangkan sampel  dalam
penelitian  ini  adalah  data  anggaran
operasional  dan  laba  rugi  yang  di
peroleh pada tahun 2014 sampai 2015.

Adapun  definisi  operasional
dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai
berikut :
1. Anggaran  adalah  rencana

manajemen  yang  tertulis  dan
dinyatakan dalam satuan rupiah.

2. Anggaran  operasional  adalah
rencana  kerja  perusahaan  yang
mencakup  semua  kegiatan  utama
perusahaan  dalam  memperoleh
pendapatan  didalam  suatu  periode
tertentu. 

3. Anggaran  biaya  adalah  rencana
biaya yang di keluarkan perusahaan
untuk memperoleh pendapatan yang
direncanakan.

4. Anggaran  keuangan  adalah
anggaran  yang  berkaitan  dengan
rencana pendukung aktivitas operasi
perusahaan. 

5. Biaya  pembangunan  proyek  adalah
kos  barang  atau  jasa  yang  telah
memberikan  manfaat  yang
digunakan  untuk  memperoleh
pendapatan  dalam  pembangunan
proyek. 

6. Proyek   adalah   adalah   suatu
kegiatan  investasi  yang
menggunakan  faktor-faktor
produksi   untuk   menghasilkan
barang  dan  jasa  dengan harapan
dapat  memperoleh  keuntungan
dalam suatu periode tertentu.

7. Pengendalian    biaya    adalah
aktivitas    manajerial    untuk
memonitor  implementasi  rencana
dan  melakukan  perbaikan  sesuai
kebutuhan.

8. Analisis  penyimpangan  merupakan
salah   satu   pengendalian   dalam
perusahaan.

Analisis penyimpangan(Variance
Analysis),  yang  digunakan  dalam
penelitian  ini  merupakan  suatu  metode
perbandingan  yang  digunakan  untuk
mengetahui  selisih  antara  anggaran
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dengan  realisasi   yang  dicapai  oleh
perusahaan  dalam  kegiatan
operasionalnya  serta  penyebab   terjadi
penyimpangan atau  perbedaan.  Dalam
melakukan  analisis  varians  akan
dihasilkan  penyimpangan  antara
anggaran   dan   realisasi. Penyimpangan
atau variansi tersebut ada yang bersifat
favorable dan  unfavorable.  Dalam
menentukan  favorable dan  unfavorable
terdapat  perbedaan  yang  sangat
signifikan antara pendapatan dan biaya. 

Dari  segi  pendapatan  apabila
anggaran lebih kecil dari realisasi maka
penyimpangan  yang  terjadi  mengun-
tungkan  atau  favorable.   Sedangkan
apabila  anggaran  lebih  besar  dari
realisasi  maka  penyimpangan  tersebut
merugikan atau unfavorable. Namun hal
tersebut  berbeda  pada  segi  biaya.
Apabila  anggaran  lebih  kecil  dari
realisasi maka penyimpangan merugikan
atau  unfavorable.  Sedangkan  apabila
anggaran   lebih   besar   dari  realisasi
maka  penyimpangan  tersebut
menguntungkan atau favorable.

HASIL
Proses  penyusunan  anggaran

menjadikan  proses  penetapan  peran
setiap manajer dalam usaha pencapaian
tujuan  perusahaan.  Dalam  proses
tersebut,  ditetapkan  siapa  yang  akan
melaksanakan  aktivitas  dalam
pengelolaan sumber daya yang dimiliki
perusahaan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan
yang  ditetapkan,  maka  perusahaan
dituntut  untuk  kerja  secara   terencana
melalui  penyusunan  anggaran  proyek
yang   merupakan  penjabaran  secara
nyata dan terperinci dari masing-masing
tujuan yang menjadi program kerja yang
akan  dilaksanakan  perusahaan.  Tahap
pelaksanaan  kegiatan  dalam  rangka
penyusunan  anggaran  untuk  proyek
pembangunan  gedung  PT  JNE
Sidoarjo,sebagai berikut : 
1. Perusahaan  menghadiri  rapat

pemberian  penjelasan  tentang
prosedur  pembangunan,  serta  hal-
hal  yang  menyangkut  proyek  yang
akan dikerjakan tersebut.

2. Peninjauan  ke  lapangan  proyek
pembangunan  gedung  agar  dapat
membuat  gambaran yang  terperinci
mengenai lokasi, kondisi, dan situasi
pekerjaan  pembangunan  gedung.
Berdasarkan  hasil  peninjauan
tersebut dapat diketahui secara pasti
mengenai  sifat-sifat  pekerjaan,
akomodasi  dan  transportasi  yang
dibutuhkan  dalam  menunjang
pelaksanaan  pekerjaan.  Selain  itu,
dengan  peninjauan  tersebut
diharapkan  dapat  diperoleh
informasi-informasi  yang  me-
nyangkut  resiko,  hal-hal  diluar
dugaan  dan  keadaan-keadaan  lain
yang mempunyai pengaruh terhadap
pembuatan  atau  pengajuan
penawaran.  Hasil  peninjauan  dan
keterangan-keterangan  yang
diperoleh  akan  menjadi  dasar
penyusunan anggaran proyek.

3. Mengadakan  perhitungan  anggaran
proyek  yang  akan  dibangun  dan
harus melibatkan semua pihak atau
bagian  dalam  perusahaan  karena
setiap bagian yang ada mempunyai
keahlian  yang  berbeda-beda  sesuai
dengan fungsinya.

4. Pekerjaan  proyek  dapat
dilaksanakan  setelah  perusahaan
menerima surat perintah kerja (SPK)
yang  merupakan   suatu   bukti
bahwa masing-masing bagian dalam
perusahaan  sudah  mampu
melaksanakan tugas tersebut. 

5. Penyerahan  hasil  pekerjaan  yang
pertama. Penyerahan dilakukan pada
saat  proyek  yang  dikerjakan  sudah
dianggap  rampung  serta  mendapat
pengesahan dari direksi. Penyerahan
ini  dilakukan  oleh  pimpinan
perusahaan  kepada  pimpinan
proyek.

6. Penyerahan  hasil  pekerjaan  yang
kedua.  Penyerahan  ini  dilakukan
pada  saat  setelah  lewat  dari  hasil
penyerahan yang pertama. 

Dalam melakukan  perbanding-
an  antara  realisasi  dengan  anggaran
biaya  proyek,  diupayakan  agar  proses
perbandingan tersebut  dilakukan secara
benar  dan  tepat  agar  informasi  yang
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dihasilkan  menjadi  akurat  dan  dapat
digunakan  untuk  pengendalian  biaya.
Agar pengendalian biaya sesuai dengan
apa  yang  kita  harapkan,  maka
pengendalian   dilakukan   berdasarkan
data  dari  pengawas lapangan  tentang
kemajuan   dan   hambatan-hambatan
pelaksanaan  proyek dilapangan. 

Berdasarkan   data   anggaran
dan  realisasi  biaya  proyek
pembangunan  gedung  pada  PT  JNE
Sidoarjo  terjadi  perbedaan  atau  selisih
antara  biaya  yang  dianggarkan   dan
biaya   yang   sesungguhnya   terjadi.
Oleh   karena   itu,   untuk  mengetahui
penyebab  dan  pertanggung  jawaban
selisih maka diperlukan analisis selisih.
Metode  analisis  selisih  dapat
menjelaskan   secara   lebih   terperinci
penyimpangan-penyimpangan   yang
terjadi  antara  biaya  yang  dianggarkan
dengan    realisasi    sehingga  dengan
hasil   analisis   ini   diharapkan   sistem
pengendalian  biaya  menjadi  lebih
optimal.

Analisis  Varians  Material  Langsung
(Bahan Baku) 

Standar  biaya  bahan  baku
adalah  biaya  bahan  baku  yang
seharusnya  terjadi  dalam   pengolahan
satu    satuan    produk,   Supriyono
(2000:102).   Dalam menentukan standar
bahan baku, ditentukan oleh dua faktor
yaitu  standar  bahan  baku  dan  standar
kuantitas  bahan  baku.  Untuk
menghitung  selisih  harga  bahan  baku
(SHBB)  maka  dibandingkan  antara
harga bahan baku sesungguhnya dengan
harga  bahan  baku  yang  dianggarkan.
Rumus  yang  digunakan  untuk
menghitung  varians  harga  bahan  baku
dan kuantitas bahan baku adalah : 
SHBB = (HA - HS) KA 
Dimana, 
SHBB = Selisih Harga Bahan Baku
HA = Harga Aktual per unit
HS = Harga Standart per unit
KA = Kuantitas Aktual  bahan yang
digunakan

Selisih  kuantitas  bahan  baku
(SKBB)  adalah  selisih  yang  timbul
karena  telah  dipakai  kuantitas  bahan

baku yang  lebih  besar  atau lebih kecil
dibandingkan dengan kuantitas standar. 
SKBB = (KA - KS) HS 
Dimana, 
SKBB = Selisih Kuantitas Bahan Baku 
KA = Kuantitas Aktual Bahan Baku
yang Digunakan
KS =  Kuantitas  Standart  Bahan
Baku yang Diperbolehkan
HS = Harga Standart per unit

Analisis  Varians  Biaya  Tenaga  Kerja
Langsung 

Standar  biaya  tenaga  kerja
langsung  adalah  biaya  tenaga  kerja
langsung  yang  seharusnya  terjadi  di
dalam pengolahan. 
a) Perhitungan  Selisih  tariff

UpahLangsung 
Selisih  tarif  upah  langsung

timbul  karena  perusahaan  telah
membayar  upah  langsung  dengan  tarif
lebih  tinggi  atau  lebih  rendah
dibandingkan  dengan  tarif  upah
langsung standar yang telah ditetapkan.
Rumus  yang  di  gunakan  untuk
menghitung  varians  tarif  tenaga  kerja
dan  varians  efisiensi  tenaga  kerja
adalah: 
STTK = (TA - TS) JA
Dimana, 
STTK = Selisih Tarif Tenaga Kerja 
TA = Tarif Aktual Tenaga Kerja
TS = Tarif standart Tenaga Kerja
JA =  Jam  Kerja  Aktual  yang
Digunakan
b) Perhitungan  Selisih  Efisiensi  Upah

Langsung 
Selisih  efisiensi  upah  langsung

adalah selisih yang timbul karena telah
digunakan waktu kerja yang lebih besar
atau lebih kecil dibanding waktu standar.
SETK = (JA - JS) TS 
Dimana, 
SETK = Selisih Efisiensi Tenaga Kerja 
JA = Jam Kerja Aktual
JS = Jam Standart yang Digunakan
TS = Tarif Standart Tenaga Kerja

Analisis Varians Biaya Overhead 
Standar  biaya  overhead  adalah

biaya overhead yang seharusnya terjadi
untuk  mengolah  satu  satuan  produk.
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Selisih  biaya  overhead  timbul  karena
perbedaan  antara  biaya  overhead  yang
sesungguhnya  terjadi  dengan  biaya
overhead standar  atau yang  seharusnya
terjadi.  Biaya  Overhead  dalam  proyek
gedung  PT JNE Sidoarjo  antara  lain  :
IMB,  Asuransi,  Peralatan  dan
Perlengkapan Kerja dll  

Pembahasan
Analisis  Varians  Biaya  Bahan  Baku
Proyek Gedung PT JNE Sidoarjo.

Berdasarkan  data  Harga  Bahan
Baku dan Realisasi Bahan Baku Proyek
Gedung  PT  JNE  Sidoarjo  (Program
Pekerjaan Struktur Parkir) dapat dilihat
biaya bahan baku yang dianggarkan PT
JNE  untuk  program  struktur  parkir
sebesar Rp.1.048.898.564,99 sedangkan
realisasinya sebesar Rp.985.964.651,09,
maka terjadi adanya varians harga bahan
baku  yang  yang  menguntungkan
(Favorable)  sebesar  Rp.  62.933.913,90
sedangkan tabel untuk program struktur
office  biaya  bahan  baku  yang
dianggarkan  sebesar  Rp.
7.868.785.223,21  dan  realisasinya
sebesar  Rp.  7.349.658.102,82,   maka
terjadi   adanya   varians  harga  bahan
baku  yang menguntungkan (Favorable)
sebesar   Rp. 519.127.113,39.   Selisih
yang menguntungkan ini  terjadi  karena
adanya  harga  bahan  baku  aktual  yang
lebih kecil  dari  biaya  standart  yang
dianggarkan.  Selisih  keuntungan
tersebut  menunjukkan  bahwa
perusahaan  secara  cermat  telah
melakukan  analisis  harga  pasar   atau
mengamati  perkembangan  harga  yang
dianggap   layak   dalam  menentukan
harga  standart  pembelian  bahan  baku.
Hal  ini  disebabkan  juga  tidak  adanya
selisih kuantitas pemakaian bahan baku
aktual  dari  kuantitas  bahan  baku  yang
dianggarkan.  Kuantitas  pemakaian
bahan baku standart sudah benar - benar
di  perhitungkan  secara  matang  oleh
perusahaan  agar  tidak  terjadi  selisih
antara  yang  dianggarkan  dan
realisasinya.  Oleh  karena  itu  pihak
manajemen proyek berusaha mengamati
pelaksanaan  proyek  secara  terus

menerus  dan  cermat  agar  tidak  terjadi
pemborosan kuantitas bahan baku.

Analisis  Varians  Biaya  Tenaga  Kerja
Langsung PT JNE
Tabel 1. Anggaran Biaya Tenaga Kerja 
Langsung

Tabel 2. Realisasi Biaya Tenaga Kerja 
Langsung

1. Mandor
STTK = (110.000 – 105.000) x 204 

= 5.000 x 204 
= 1.020.000 (Unfavorable)

SETK = (204 – 197) x 105.000 
           = 7 x 105.000 
           = 735.000 (Unfavorable) 

2. Pekerja
STTK = (87.000 - 85.000) x 273 

= 2.000 x 273 
= 546.000 (Unfavorable)

SETK = (273 - 227) x 85.000 
= 46 x 85.000 
= 3.910.000 (Unfavorable) 

3. Operator
STTK = (120.000 - 118.000) x 204 

= 2.000  x 204 
= 408.000 (Unfavorable) 

SETK = (202 - 204) x 118.000 
= 2 x 118.000 
= 236.000 (Favorable) 

Berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat
dilihat  adanya  varian  atau  selisih  tarif
yang  tidak  menguntungkan  (Un-
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favorable)  sebesar  Rp.  1.974.000,00
Varian  ini  terjadi  karena  tarif  yang
sesungguhnya lebih besar daripada yang
dianggarkan.  Hal  ini  disebabkan
penggunaan tarif tenaga kerja langsung
yang  kurang  tepat  dalam  menentukan
harga  standart  yang  digunakan
perusahaan. Selain itu varian atau selisih
efisiensi  tenaga  kerja  yang
menguntungkan (favorable) sebesar Rp.
236.000,00  Dan  terlihat  pula  adanya
selisih efisiensi tenaga kerja yang tidak
menguntungkan  (Unfavorable)  sebesar
Rp.  4.645.000,00,  sehingga  secara
keseluruhan menimbulkan selisih tenaga
kerja yang tidak menguntungkan sebesar
Rp. 4.409.000,00. Hal ini terjadi karena
penggunaan  hari  kerja  sesungguhnya
lebih  besar  daripada  yang  dianggarkan
dan kurangnya efisiensi penggunaan hari
kerja oleh para tenaga kerja

Analisis Varians Biaya Overhead Proyek
PT JNE

Adanya  selisih  atau  varians
yang  menguntungkan  dari  biaya
overhead  yang  dianggarkan  dan  biaya
realisasinya.  Hal  ini  disebabkan  biaya
yang  dianggarkan lebih  besar  daripada
biaya realisasinya. Maka dalam hal ini,
manajemen  sudah  secara  cermat
mengamati  pelaksanaan proyek dengan
baik dan secara terus menerus, sehingga
pemborosan yang terjadi dapat ditekan. 

Berdasarkan  analisis  anggaran
dan realisasi biaya proyek pembangunan
gedung PT JNE Sidoarjo yang meliputi
biaya  bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja
dan  biaya  overhead,  ternyata  terdapat
varians yang tidak menguntungkan dari
tenaga   kerja   langsung  sebesar   Rp.
6.823.000,00  namun  jumlahnya  kecil
dibanding varians yang menguntungkan
sebesar Rp. 602.773.027,29

KESIMPULAN
Dari  hasil  pengamatan  di  PT.

JNE,  untuk  membangun  suatu  proyek
salah satu hal yang dilakukan adalah : 
1. Dalam  proyek  ini,  penyusunan

rencana  anggaran  yang  diterapkan
pada  PT.  JNE  adalah  dengan
menggunakan analisis varians yaitu

membandingkan  antara  anggaran
dan  realisasi  di  lapangan.
Perbedaan  antara  anggaran  dan
realisasi  dapat  diketahui  penyebab
terjadinya  penyimpangan.  Dan
dengan  melakukan  fungsi
manajemen  yang  baik  yaitu
Planning  and  controlling  dari
masing-masing komponen baik dari
bahan  baku,  tenaga  kerja  serta
biaya overhead. 

2. Dengan  adanya  perencanaan
anggaran  biaya  proyek  dapat
diketahui  analisis  varians  antara
anggaran  dan  realisasinya  serta
keuntungan  dan  kerugian
perusahaan   agar   penyimpangan
dapat ditekan seminimal mungkin. 

3. Bentuk  perencanaan  dan
pengendalian yang dilakukan pihak
manajemen  PT.  JNE  dalam
mengurangi  penyimpangan,  yaitu
dengan    melakukan  pengawasan
secara  berkala  baik  itu  dalam
perencanaan anggaran serta proses
pelaksanaan proyek dilapangan.

SARAN
Dari  beberapa  kesimpulan

tersebut,  penulis  memberikan  beberapa
saran sebagai berikut :
1. Agar  anggaran  dapat  berfungsi

dengan  baik  sebagai  alat
pengendalian  maka  hendaknya
diperhatikan  dalam  hal
penyusunannya. Penyusun anggaran
hendaknya dilakukan dengan cukup
realistis  dan  memperhitungkan
semua  aspek  dengan  matang,  baik
jumlah harga, sifat - sifat pekerjaan,
maupun resiko  serta  kemungkinan
timbulnya  biaya   lain   pada   saat
pelaksanaan proyek. 

2. Perlunya dilakukan analisis berkala,
analisis  ini  bertujuan  untuk
mengevaluasi  anggaran  biaya
proyek  yang  ada  sehingga
proporsionsl  dengan  biaya  yang
sesungguhnya. 

3. Manajemen harus membuat laporan
dengan  penjelasan  dari  analisis
varian  mengenai  apa  yang
seharusnya  menjadi  pertimbangan
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untuk  menjalankan  fungsi
manajemen.
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