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Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan pada perusahaan kantong plastik PT. 

Flamboyan Jaya Batu dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pada Bagian 

Produksi Guna Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Produksi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah penting yang mungkin 

timbul sehubungan dengan pengendalian manajemen, baik di masa sekarang maupun di masa 

yang akan datang dan mencari alternatif pemecahannya, serta untuk mengetahui masalah yang 

ada dalam perusahaan tersebut dan membantu jalan pemecahannya berdasarkan teori-teori yang 

ada. 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

adalah dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasi biaya produksi pada tahun 

2007 dengan cara sebagai berikut: 

1. Analisis selisih biaya bahan baku langsung. 

2. Analisis selisih biaya tenaga kerja langsung. 

3. Analisis selisih biaya overhead pabrik. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 terjadi peningkatan 

produksi sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi. Anggaran untuk 

biaya bahan baku langsung yang ditetapkan oleh PT. Flamboyan Jaya Batu masih mengalami 

penyimpangan sebesar Rp. 8,05,- per kilogram. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan 

produksi pada anggaran biaya tenaga kerja langsung yang ditetapkan oleh PT. Flamboyan Jaya 

Batu sudah cukup baik, karena perusahaan masih bisa mengendalikan biaya tenaga kerja 

langsung. Hal ini dapat dilihat dari anggaran biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan 

sebesar Rp. 148.320.000,-, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 135.490.000,-. Biaya 

overhead pabrik di PT. Flamboyan Jaya Batu terjadi penyimpangan biaya sebesar Rp. 

3.799.150,- dari anggaran yang dibuat sebesar Rp. 124.732.050,- meningkat menjadi sebesar Rp. 

128.531.200,-. Hal ini dikarenakan PT. Flamboyan Jaya Batu lebih banyak menggunakan tenaga 

mesin daripada tenaga manusia, maka hal ini dapat menyebabkan biaya untuk perawatan dan 

pemeliharaan mesinpun menjadi meningkat ditambah lagi dengan biaya penyusutan untuk aktiva 

yang ada di perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan menyusun 

pedoman anggaran produksi hendaknya mencantumkan program-program yang jelas mengenai 

tindakan yang hendak dilakukan dan dalam menyusun anggaran tidak hanya didasarkan pada 

laporan penjualan sebelumnya. Perusahaan juga harus menganalisa lebih lanjut atas 

penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan realisasinya agar sebab-sebab penyimpangan 

dapat diketahui dengan jelas sehingga tindakan koreksi yang perlu dapat segera dilakukan. 

 

 

 



 

The research is a case study which was done to plastic bag manufacture PT Flamboyan Jaya Batu 

titled “Evaluation of Management Control System at Production to Increase Product Efficiency 

and Effectiveness”  

The research aimed to identify the important problem that may exist related with management 

control, whether now or in the future and find the alternative solution, also to find the problems 

inside the company according to the existed theories.  

Analytical method used to find the biases were by comparing fund and realization of production 

cost in 2007 :  

1. Analysis of direct material aggregate  

2. Analysis of direct work-force 

3. Analysis of manufacture overhead cost 

From the equation, there could be found that in 2007 there are a product increasing that cause the 

aggregate between fund and realization. Direct raw-material cost stated by PT Flamboyan Jaya 

Batu has Rp. 8,05,- per kilogram biased. It caused by the production increasing in direct 

workforce stated by PT. Flamboyan Jaya Batu since the company could handle the direct 

workforce. It could be seen from the direct budget of workforce Rp. 148.320.000,-, while the 

realization was only Rp. 135.490.000,-. Manufacture overhead cost of PT. Flamboyan Jaya Batu 

has Rp. 3.799.150,- biased from the Rp. 124.732.050,- budget increased into Rp. 128.531.200,-. 

It caused by PT. Flamboyan Jaya Batu that used machinery power more than human resource. It 

caused the maintenance cost increasing, also the shrinkage cost for the organization active 

balance.  

According above explanation, the writer concluded that it would be better when the organization 

arranged production budget, they stated clear programs about the action and in arranging the 

budget not only based on the previous sell report. The organization should also analyzed the 

deviation between budget and realization since the bias could be found clear so that the 

correction action could be done.  

 


