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ABSTRAK 

Peranan anggaran sangat dipengaruhi oleh proses 
penyusunannya. Proses penyusunan anggaran pada PT 
Sumber Sejahtera memiliki karakteristik tersendiri 
seperti, harga dan jenis material yang akan digunakan, 
faktor eksternal (alam), serta sumber daya manusianya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penyusunan anggaran proyek, dan sistem pengendalian 
biaya yang diterapkan pada PT Sumber Sejahtera. 

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan 
prosedur pengumpulan data dengan melakukan 
wawancara dan observasi. Penyusunan anggaran proyek 
PT Sumber Sejahtera didasarkan pada survei lapangan 
(survei teknis dan survei harga) disertai dengan anggaran 
yang pernah disusun pada periode atau proyek sejenis 
sebelumnya. Dalam Pelaksanaan anggaran terdapat 
beberapa penyimpangan dari rencana anggaran biaya 
yang telah dibuat. Penyimpangan tersebut terjadi pada 
penggunaan material, harga material, dan biaya tenaga 
kerja harian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa spare (biaya 
tak terduga) pada penyusunan rencana anggaran biaya 
perlu dievaluasi. Dalam pelaksanaan proyek, pengawasan 
terhadap kinerja pekerja lapangan perlu ditingkatkan. 
Dengan demikian tingkat kekakuratan rencana anggaran 
biaya dapat lebih tersaji dengan baik. Sistem 
pengendalian biaya yang digunakan sudah cukup baik.   
 
Kata Kunci: Anggaran Proyek, Manajemen Proyek, 
Pengendalian Biaya. 
 

 

PENDAHULUAN 

Anggaran menjadi pedoman bagi manajemen 
mengenai jenis aktivitas yang akan dilakukan, sasaran 
yang ingin dicapai, pengalokasian sumber daya yang ada 
serta jumlah pendapatan yang diharapkan dari tiap jenis 
aktivitas tersebut. Perencanaan yang dituangkan dalam 
anggaran direalisasikan dalam kegiatan pelaksanaan, 
kemudian dilakukan pengendalian untuk memastikan 
bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan yang 
direncanakan.  

Agar anggaran dapat berperan dengan baik perlu 
dibuat perencanaan serta pengendalian secara tepat 
sehingga salah satu tujuan perusahaan yaitu 
meningkatkan laba dengan meminimalkan biaya dapat 
dicapai dengan baik. Oleh karena itu, manajemen 
perusahaan menjadikan anggaran sebagai alat 
perencanaan dan pengendalian terhadap operasi 
perusahaan. Peranan anggaran juga sangat dipengaruhi 

oleh proses penyusunannya. Penyusunan anggaran pada 
PT Sumber Sejahtera yang dikenal dengan nama rencana 
anggaran biaya digunakan sebagai dasar pengambilan 
keputusan apakah nilai kontrak yang diberikan/diajukan 
oleh sponsor dapat mendatangkan keuntungan atau 
tidak. 

Dalam proses penyusunan rencana anggaran biaya ini 
terdapat berbagai masalah tersendiri seperti perubahan 
harga material yang akan digunakan, faktor eksternal 
(alam), serta sumber daya manusia baik yang terlibat 
langsung ke lapangan dalam proses penyelesaian proyek 
maupun tidak.  

Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan 
pada umumnya ditandai dengan kemampuan perusahaan 
dalam merencanakan tingkat laba dan mengendalikan 
biayanya. Rencana atau anggaran laba perusahaan 
menyajikan tingkat atau target laba yang diharapkan 
yang dinyatakan oleh manajemen untuk dicapai. 
Perencanaan laba yang baik dan cermat tidaklah mudah 
karena teknologi berkembang dengan cepat dan faktor-
faktor sosial, ekonomi, dan politik berpengaruh kuat 
dalam dunia usaha.  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
identifikasi masalah sebagai berikut: Pertama, 
Bagaimana proses peyusunan anggaran proyek pada PT 
Sumber Sejahtera?,; Kedua, Bagaimana sistem 
pengendalian biaya pada PT Sumber Sejahtera? 

 
 

METODE PENELITIAN  

Obyek Penelitian adalah Perumahan  Star Eitch, 
Bogor yang dikelola PT Sumber Sejahtera. Penelitian 
dilaksanakan mulai bulan Maret sampai Mei 2009. 

Penelitian dibuat dengan mempergunakan metode 
deskriptif dengan menggunakan data hasil Studi Pustaka 
dan Studi Lapangan. Variabel dari penelitian ini terdir 
idari variable independen yaitu anggaran proyek dan 
variable dependennya adalah laba kotor.  
Tabel 1. Operasionalisasi variabel Anggaran Proyek dan 

Laba Kotor 
Variabel / Sub 

Variabel Indikator Skala / 
Ukuran 

Anggaran Proyek Anggaran Biaya 
Anggaran Pendapatan 

Rasio 
Rasio 

Laba Kotor  Realisasi Pendapatan 
Realisasi Biaya 

Rasio 
Rasio 

Sumber: Data Diolah, 2009 
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Sumber dan informasi yang dikumpulkan penulis 
dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian berupa gambaran 
umum perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, 
peraturan dan kebijaksanaan mengenai sistem yang 
ada dalam manajemen mengenai anggaran pada PT 
Sumber Sejahtera. 

2. Data Sekunder, yakni data dan informasi yang 
diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan 
dengan mempelajari buku-buku yang menjadi 
sumber yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. 

Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara dan 
observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam PT 
Sumber Sejahtera. Data yang terkumpul dianalisis untuk 
mengetahui bagaimana peran anggaran proyek sebagai 
salah satu alat untuk meningkatkan laba kotor 
perusahaan. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan 
dalam penyusunan penelitian, penulis memperoleh 
kendala-kendala karena data tersebut merupakan rahasia 
perusahaan. Oleh karena itu penulis melakukan asumsi-
asumsi terhadap data-data yang terkait dengan nama 
serta data-data perusahaan untuk menyelesaikan 
penyusunan penelitian. 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Penyusunan Anggaran Proyek Pada PT Sumber 
Sejahtera  

PT Sumber Sejahtera menjadikan anggaran sebagai 
rencana keuangan untuk jangka waktu yang akan datang. 
Anggaran proyek merupakan satu kesatuan yang terdiri 
dari anggaran pendapatan berupa nilai kontrak dan 
rencana anggaran biaya. Penyusunan anggaran proyek  
perusahaan didasarkan pada survei lapangan disertai 
dengan anggaran yang pernah disusun pada periode atau 
proyek sejenis sebelumnya. 

Dalam rencana anggaran biaya PT Sumber Sejahtera 
terdapat komponen material yang akan digunakan, biaya 
tenaga kerja, dan waktu operasional yang dimiliki untuk 
menyelesaikan proyek yang telah diberikan oleh sponsor. 
Rencana anggaran biaya dilakukan dengan cara 
menghitung setiap komponen biaya yang harus 
dikeluarkan selama masa persiapan, pelaksanaan hingga 
pada proses penyelesaian proyek. Tentu saja rencana 
anggaran biaya tidak selalu tepat 100%, tetapi rencana 
anggaran biaya yang baik adalah rencana anggaran biaya 
yang tingkat kepastiannya optimal. Oleh karena itu 
faktor pengalaman dan informasi harga merupakan syarat 
untuk membuat rencana anggaran biaya.  

Pendapatan perusahaan diperoleh dari nilai kontrak 
yang sudah disetujui oleh pihak sponsor dengan pihak PT 
Sumber Sejahtera. Nilai kontrak merupakan jumlah 
pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan ketika 
proyek yang diberikan oleh sponsor sudah selesai 
dikerjakan. Realisasi pembayaran kontrak tersebut tidak 
dibagi secara langsung, tetapi berupa tagihan-tagihan 
progress proyek yang dikerjakan. Berhubung perumahan 
tipe Flower terpisah menjadi menjadi 2 tempat, maka 
tagihan progressnya terbagi ke dalam 3 SPK (Surat 
Perintah Kerja) yaitu Sky South 1, Sky South 3, dan jenis 
Hook (posisi sudut), dengan tujuan untuk mempermudah 
melakukan tagihan progress. Nilai kontrak yang 

digunakan oleh PT Sumber Sejahtera adalah kontrak 
harga tetap, sehingga perusahaan tidak dapat secara 
signifikan menaikkan harga dengan melakukan negosiasi 
perubahan pesanan dan memiliki motivasi untuk 
mengendalikan biaya. Nilai kontrak rumah hook jauh 
lebih tinggi yaitu sebesar Rp 86.164.000 (delapan puluh 
enam juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) per 
unit dibandingkan dengan rumah tipe standar yaitu 
sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). 
Setelah proses menandatangani atau menyetujui nilai 
kontrak yang disepakati, PT Sumber Sejahtera 
mendapatkan DP (uang muka) sebesar 20% dari nilai 
kontraknya. Selanjutnya, perusahaan akan diberikan 
setiap 15% dari kemajuan proyek yang dikerjakan. 
Anggaran pendapatan PT Sumber Sejahtera hampir dapat 
dipastikan tidak meleset dengan catatan bahwa proyek 
yang dikerjakan selesai dan sesuai dengan kesepakatan. 
Nilai kontrak yang diterima untuk rumah tipe Flower ini 
adalah sebesar Rp 1.618.492.000 (satu miliar enam ratus 
delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu 
rupiah). 

Pengesahan penyusunan anggaran proyek perusahaan 
ini pada dasarnya berada di tangan direktur sebagai 
pihak yang memiliki wewenang dalam  kegiatan-kegiatan 
perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian, tugas 
menyiapkan, menyusun anggaran serta kegiatan 
perusahaan lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 
direktur melainkan dapat didelegasikan kepada bagian 
lain dalam perusahaan untuk membantu tugas direktur. 
Tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran tersebut 
melibatkan kepala bagian finance & accounting. 

Setelah program-program dari rencana dibuat, 
selanjutnya akan disusun suatu rencana anggaran biaya 
yang akan digunakan untuk melaksanakan proyek 
tersebut. Rencana anggaran biaya ini akan disesuaikan 
dengan kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan 
proyek. 
 

B. Proses Penyusunan Rencana Anggaran Biaya 

Penyusunan rencana anggaran biaya disesuaikan 
dengan keadaan perekonomian yang sedang terjadi, dan 
dari realisasi biaya pada tahun-tahun/proyek sejenis 
sebelumnya. Hal ini disusun berdasarkan pertimbangan 
dan kesepakatan melalui rapat.  

Jumlah biaya yang akan dikeluarkan dirinci 
berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan. Desain dan 
prasarana rencana anggaran biaya dapat disusun atau 
dibuat setelah didapatkan data lapangan yaitu melalui 
survei dan pengukuran (survei teknis dan survei harga). 
Survei tersebut dilakukan oleh pimpinan proyek dan 
pelaksana. Dalam rencana anggaran biaya PT Sumber 
Sejahtera memasukan spare (biaya tak terduga) sebesar 
1%. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya 
penyipangan dari realisasi proyek. 

Proses penyusunan rencana anggaran biaya pada PT 
Sumber Sejahtera adalah sebagai berikut: 
1.   Melakukan Survei lapangan 

Survei lapangan pada PT Sumber Sejahtera berupa 
proses peninjauan lahan yang akan digunakan sebagai 
lokasi dari pekerjaan proyek sehingga diperoleh 
perkiraan biaya secara kasar yang mungkin diperlukan 
untuk menyelesaikan proyek tersebut. Survei lapangan 
dilakukan dengan tujuan: a) Untuk mencari tahu harga 
material yang akan dipakai serta lokasi pembelian 
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material sehingga penentuan biaya material dalam 
rencana anggaran biaya dapat lebih akurat. (b) Untuk 
mengetahui luas lahan yang akan digunakan sebagai 
batas-batas bangunan, taman, jalan, fasilitas lain dari 
proyek perumahan, menghindari lahan yang tidak 
terpakai. (c) Untuk mengetahui keadaan geografis, 
termasuk cuaca, keadaan tanah. (d) Untuk mengetahui 
keadaan keamanan. (e) Untuk mengetahui akses menuju 
proyek. (f) Untuk mengetahui penentuan tempat 
pembangunan gudang.  

 
2.   Membuat denah proyek 

Rencana anggaran biaya dibuat berdasarkan uraian 
pekerjaan yang disusun menurut jenis pekerjaan yang 
ada dalam pelaksanaan konstruksi, dan  berdasarkan 
gambar kerja dengan memperhitungkan segala biaya 
pengadaan bahan maupun alat yang akan dipakai dalam 
proses penyelesaian proyek. Gambar kerja adalah 
kumpulan gambar lengkap yang berisi denah. 

Denah yang telah dibuat akan menjelaskan letak 
ruang, tinggi dinding, letak pintu, letak jendela, dan 
ukurannya serta menjadi patokan bagi PT Sumber 
Sejahtera agar desain yang dibangun tidak keluar dari 
desain yang telah ditentukan. Tanpa denah kontraktor 
bisa lebih leluasa mengubah/mengembangkan desain 
saat pembangunan, hal ini tentu saja bisa menghemat 
atau memboroskan biaya pembangunan dan akan 
menyimpang dari kesepakatan yang telah dibuat antara 
pihak sponsor dan PT Sumber Sejahtera.  

Rencana anggaran biaya disusun berdasarkan denah, 
dengan demikian denah dapat menjadi salah satu 
pengendali biaya yang dikeluarkan oleh kontrakto, 
karena besarnya harus sesuai dengan perhitungan 
rencana anggaran biaya. Denah yang sudah selesai 
berupa wujud keseluruhan rumah dalam gambar 2 
dimensi, menjelaskan ketebalan dinding, bentuk pondasi 
ketinggian plafond, ketinggian atap rumah yang 
terpotong. Denah sangat penting karena dengan adanya 
denah tidak akan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 
pembangunan rumah. Selain itu denah juga memiliki 
tujuan untuk membentuk kesamaan persepsi antara 
owner, arsitek dengan pelaksana/kontraktor dilapangan.  

 
3.   Menentukan waktu operasional yang akan digunakan 
dalam penyelesaian proyek 

Setelah membuat denah, maka perlu disusun waktu 
operasional yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut. Waktu operasional merupakan waktu yang 
diperkirakan akan digunakan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut. Waktu operasional pada PT Sumber Sejahtera 
digambarkan dalam bentuk grafik yang di dalamnya 
terdapat tahap-tahap pekerjaan serta persentase dari 
tahap-tahap kegiatan yang dikertjakan.   

Hal-hal yang menjadi dasar dari penyusunan waktu 
operasional ini adalah dari tahap-tahap yang akan 
dilakukan dalam pengerjaan proyek (seperti tahap 
persiapan, pekerjaan struktur, dan lain-lain) , waktu 
libur nasional, bencana alam yang tidak dapat 
diperkirakan, keadaan geografis seperti hujan yang juga 
tidak dapat diperkirakan pada saat pengerjaan proyek 
tersebut. 

Proses pelaksanaan waktu operasinal proyek tersebut 
sangat dipengaruhi oleh para pekerja yang berada 
dilapangan, sehingga dalam hal ini PT Sumber Sejahtera 

memberikan batas waktu bagi para pekerja lapangan 
(khususnya mandor dan tender lain yang ikut membangun 
proyek) untuk dapat menyelesaikan proyek secara tepat 
waktu.   

Waktu operasional ini akan memberi pengaruh 
terhadap biaya yang akan dikeluarkan karena 
berhubungan dengan biaya tenaga kerja khususnya biaya 
tenaga kerja harian dari proyek tersebut. Pekerjaan 
proyek untuk perumahan tipe Flower tempat penulis 
malakukan riset memiliki waktu operasional selama 11 
bulan.  

 
4.   Menentukan material yang akan dipakai 

Proses menentukan material yang akan dipakai 
dalam pengerjaan proyek sangat dibutuhkan, karena hal 
tersebut akan berpengaruh terhadap kelancaran dari 
penyelesaian proyek dan kualitas dari bangunan yang 
dibuat. Dalam hal material, PT Sumber Sejahtera 
memiliki standarisasi pada material-material tertentu 
misalnya monoblok, kitchen zink, pipa shower, wastafel, 
fitting-fitting lampu, cat luar dan cat dalam, kran 
kitchen, zink kabel, gypsum, kalsiboard, genteng, 
keramik, dan asesoris pintu dengan tujuan agar unit yang 
dibangun dapat seragam (sama).  

Dilihat dari segi biaya pun akan lebih efisien, karena 
perusahaan menggunakan sistem MOU (memesan/ 
mengambil dalam jumlah besar ke pabriknya secara 
langsung sehingga sesuai dengan harga pabrik, dan 
biasanya mendapatkan porongan harga) sehingga biaya 
yang dikeluarkan diharapkan menjadi lebih kecil 
dibanding dengan membeli dari tangan kedua.  
5.   Menentukan biaya tenaga kerja 

Dalam penulisan penelitian ini, yang dimaksud 
dengan biaya tenaga kerja yaitu biaya bagi tenaga kerja 
yang berkaitan langsung dalam proses pelaksanaan 
proyek (mandor, buruh harian, dan tender), yang 
dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Biaya 
tenaga kerja pada PT Sumber Sejahtera dilakukan dengan 
sistem borongan serta upah harian, namun khusus 
pekerjaan atap PT Sumber Sejahtera menggunakan jasa 
dari rekanan lain yaitu PT Karang  Makmur, dengan 
maksud untuk melakukan efisiensi biaya sehingga laba 
kotor dapat ditingkatkan.   

Berikut adalah hasil penyusunan rencana anggaran 
biaya material dan biaya tenaga kerja untuk 1 unit rumah 
tipe Flower pada PT Sumber Sejahtera: 
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya Mateial Tipe Flower 

Nama Material Rumah Hook 
(Sudut) 

Rumah 
Standar 

Batu dan Kayu Rp 28.891.807,5 Rp 25.500.208 
Besi Rp   6.426.000 Rp   5.649.000 
Atap Rp   2.413.500 Rp   2.413.500 
Listrik Rp   2.461.910 Rp   2.461.910 
Cat Rp   2.749.700 Rp   2.749.700 
Plumbing (Pipa) Rp   2.850.089 Rp   2.850.089 
Jumlah Rp 45.793.006,5 Rp 41.624.407 
Sumber: PT Sumber Sejahtera 

Sedangkan biaya tenaga kerja per unit dapat dilihat 
pada tabel 3. Dari perincian rencana anggaran biaya 
material dan biaya tenaga kerja rumah tipe Flower dapat 
diketahui bahwa rencana anggaran biaya untuk rumah 
hook adalah sebesar Rp 72.931.231,5 (tujuh puluh dua 
juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga 
puluh satu koma lima rupiah) per unit, sedangkan untuk 
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rumah standar adalah sebesar Rp 68.762.632 (enam 
puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu 
enam ratus tiga puluh dua rupiah) per unit. 
 
Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Tenaga Kerja Tipe 

Flower 
Jenis Pekerjaan Biaya 

Mandor Besi Rp      600.000 
Mandor Batu & Kayu Rp 10.900.000 
Mandor Gali Rp      734.500 
Mandor Cat  Rp      650.000 
Mandor Listrik Rp      315.000 
Harian & plumbing Rp   1.584.000. 
Borongan Kusen Rp   7.164.900 
Borongan Rangka Atap Rp   6.176.280 
Borongan Gypsum & List Gypsum Rp      597.545 
Jumlah Rp 27.138.225 

Sumber: PT Sumber Sejahtera 
 

C. Realisasi Proyek PT Sumber Sejahtera 

Untuk mengetahui peranan anggaran proyek pada PT 
Sumber Sejahtera, penulis melakukan analisis terhadap 

realisasi biaya proyek dengan mangambil masing-masing 
1 sampel baik dari rumah hook maupun rumah standar, 
dan juga realsisasi operasional proses penyelesaian 
proyek tersebut. Dari hasil riset yang dilakukan maka 
diperoleh data bahwa terjadi beberapa penyimpangan 
pada sampel yang diambil  baik pada biaya material 
dimana penyimpangan terjadi pada unit, harga perunit 
saat melakukan pembelian, dan  biaya tenaga kerja.  

Penyimpangan pada biaya tenaga kerja terjadi pada 
biaya tenaga kerja harian. Sedangkan untuk material lain 
tidak terdapat penyimpangan karena sifatnya yang relatif 
mudah untuk dilakukan pengendalian, dan untuk biaya 
tenaga kerja yang lain pun tidak mengalami 
penyimpangan karena dilakukan dengan borongan, baik 
yang dilakukan melalui jasa mandor mapun melalui jasa 
tender lain (yang mengerjakan khusus pekerjaan atap) 
yaitu PT Karang Makmur.  

 

Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan perbandingan 
antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasi dari 
rumah tipe Flower untuk rumah hook dan rumah Standar 

 
Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Biaya Rumah Tipe Flower Hook 

Uraian Anggaran Realisasi Selisih 
Batu dan Kayu Rp 28.891.807,5 Rp 29.423.725 (Rp 531.917.5) 
Besi Rp   6.426.000 Rp   6.454.650 (Rp  28.650) 
Atap Rp   2.413.500 Rp   2.400.000  Rp   13.500 
Listrik Rp   2.461.910 Rp   2.458.310  Rp     3.600 
Cat Rp   2.749.700 Rp   3.051.800 (Rp 302.100) 
Plumbing (Pipa) Rp   2.850.089 Rp   2.847.666  Rp     2.423 
Mandor Besi Rp      600.000 Rp      600.000 - 
Mandor Batu & Kayu Rp 10.900.000 Rp 10.900.000 - 
Mandor Gali Rp      734.500 Rp      734.500 - 
Mandor Cat  Rp      650.000 Rp      650.000 - 
Mandor Listrik Rp      315.000 Rp      315.000 - 
Harian & plumbing Rp   1.584.000. Rp   1.372.800.  Rp 211.200 
Borongan Kusen Rp   7.164.900 Rp   7.164.900 - 
Borongan Rangka Atap Rp   6.176.280 Rp   6.176.280 - 
Borongan Gypsum & List Gypsum Rp      597.545 Rp      597.545 - 
Jumlah Rp 72.931.231,5 Rp 73.774.376  (Rp 843.144,5) 

Sumber: PT Sumber Sejahtera 
 

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Biaya Rumah Tipe Flower Standar 
 

Uraian Anggaran Realisasi Selisih 
Batu dan Kayu Rp 25.500.208 Rp 25.922.400 (Rp 422.192) 
Besi Rp   5.649.000 Rp   5.677.350 (Rp   28.350) 
Atap Rp   2.413.500 Rp   2.400.000  Rp   13.500 
Listrik Rp   2.461.910 Rp   2.458.310  Rp     3.600 
Cat Rp   2.749.700 Rp   3.051.800 (Rp 302.100) 
Plumbing (Pipa) Rp   2.850.089 Rp   2.847.666  Rp     2.423 
Mandor Besi Rp      600.000 Rp      600.000 - 
Mandor Batu & Kayu Rp 10.900.000 Rp 10.900.000 - 
Mandor Gali Rp      734.500 Rp      734.500 - 
Mandor Cat  Rp      650.000 Rp      650.000 - 
Mandor Listrik Rp      315.000 Rp      315.000 - 
Harian & plumbing Rp   1.584.000. Rp   1.372.800.  Rp 211.200 
Borongan Kusen Rp   7.164.900 Rp   7.164.900 - 
Borongan Rangka Atap Rp   6.176.280 Rp   6.176.280 - 
Borongan Gypsum & List Gypsum Rp      597.545 Rp      597.545 - 
Jumlah Rp 68.762.632 Rp 69.495.751 (Rp 733.119) 
Sumber: PT Sumber Sejahtera 
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Dari hasil riset penulis terhadap sample dipertoleh 
perincian realisasi anggaran biaya material dan biaya 
tenaga kerja rumah tipe Flower dapat diketahui bahwa 
rencana anggaran biaya untuk rumah hook per unit 
adalah sebesar Rp 73.774.376 (tujuh puluh tiga juta 
tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh 
puluh enam rupiah) per unit, sedangkan untuk rumah 
standar adalah sebesar Rp 69.495.751 (enam puluh 
sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu 
tujuh ratus lima puluh satu rupiah) per unit.  

Data tersebut menunjukan adanya penyimpangan/ 
perbedaan antara rencana anggaran biaya yang dibuat 
dengan realisasinya. Untuk rumah hook mengalami 
penyimpangan sebesar Rp 843.144,5 (delapan ratus 
empat puluh tiga ribu seratus empat puluh empat koma 
lima rupiah), dan untuk rumah standar sebesar Rp 
733.119 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus 
sembilan puluh sembilan rupiah) pada unit yang 
dijadikan sampel oleh penulis.  

Berikut adalah data penyimpangan yang diperoleh 
dan hasil analisis penulis setalah melakukan riset 
terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut melalui 
tanya jawab dengan pelaksana proyek peumahan tipe 
Flower baik untuk rumah hook maupun standar.   

Pada material batu, kayu, cat terjadi perbedaan 
antara unit yang dipakai dan harga pembelian material 
dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun. 
Penyimpangan tersebut antara lain: 
1. Pada semen, pasir, dan semen acian. 

Seperti telah diketahui menurut rencana anggaran 
biaya material untuk rumah hook dan standar 
seharusnya semen yang di pergunakan  sebanyak 232 sak 
untuk rumah hook dan 176 sak untuk rumah standar 
dengan harga Rp 38.600/sak, pasir sebanyak 24,5 m³ 
untuk rumah hook, 23 m³ untuk rumah standar dengan 
harga Rp 120.000/m³, dan semen acian sebanyak 29 sak 
baik untuk rumah hook maupun rumah standar dengan 
harga Rp 36.000/sak, namun pada realisasinya semen 
yang digunakan sebanyak 234 sak (tidak 
menguntungkan) untuk rumah hook dan 177,5 sak (tidak 
menguntungkan) untuk rumah standar dengan harga Rp 
38.900/sak (tidak menguntungkan), pasir sebanyak 26 
m³ (tidak menguntungkan)  untuk rumah hook dan 24,5 
m³ (tidak menguntungkan) untuk rumah satndar dengan 
harga Rp 121.000/m³ (tidak menguntungkan), dan 
semen acian untuk rumah hook sebanyak 30 sak (tidak 
menguntungkan), sedangkan semen acian untuk rumah 
standar sebanyak 29,5 sak (tidak menguntungkan) 
dengan harga yaitu sebesar Rp 36.300/sak (tidak 
menguntungkan),  

Penyimpangan ini terjadi karena kesalahan yang 
dilakukan oleh pekerja dari mandor batu dan kayu. Cara 
pengadukan yang dilakukan oleh pekerja tersebut tidak 
sesuai atau tidak merata, sehingga lebih dari standar 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya untuk 
campuran semen standarnya I banding 3 tetapi 
realisasinya menjadi 1 banding 4. Penyebab lainnya 
adalah pekerja tidak melakukan perhitungan campuran 
antara semen dan pasir (hanya menggunakan perkiraan 
saja).  
2. Pada pengecoran karpot (batas garasi mobil)  

Pengecoran karpot juga mengalami penyimpangan 
dari tebal 30 cm menjadi 20 cm. Hal ini dikeranakan 
perubahan standar yang diberikan oleh pihak sponsor. 

Dengan dilakukannya permintaan sponsor tersebut maka 
biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan karpot pun 
menjadi lebih kecil dari yang telah diperkirakan 
sebelumnya.  
3. Pada pembuatan Sopi-sopi  

Sopi-sopi mengalami penyimpangan dari 
perhitungan plester acian untuk sopi-sopi. Menurut 
perkiraan sebelumnya, pembuatan dinding sopi-sopi 
dilakukan dengan plester acian, ternyata dalam 
pelaksanaannya hanya dinding sopi-sopi yang berada 
diluar saja yang dilakukan plester acian, akan tetapi 
dinding sopi-sopi dalam yang tidak terlihat dari luar 
hanya dilakukan proses kamprot. Namun demikian hal 
ini tidak terlalu mempengaruhi kekuatan sopi-sopi, 
karena sopi-sopi masih ditopang juga dengan kolom 
praktis sopi-sopi. Proses pembuatan sopi-sopi dengan 
menggunakan plester acian memerlukan semen acian 
yang lebih banyak dibading dengan proses kamprot yang  
menggunakan campuran semen dan pasir. Dari segi 
biaya hal ini lebih hemat, karena pembuatan sopi-sopi 
melalui proses kamprot hanya menggunakan adukan 
semen dan pasir sehingga tidak sepadat menggunakan 
semen acian seperti yang telah dibuat. PT Sumber 
Sejahtera menggunakan 2 jenis pasir yaitu kasar dan 
yang halus, pasir kasar digunakan jika persediaan pasir 
halus sudah habis. Hal ini dilakukan agar proses 
pengerjaan proyek dapat terus dilakukan.  Pengaruh 
dari penyimpangan semen dan pasir adukan untuk 
plesteran yaitu kualitas dinding unit tidak akan tahan 
lama (retak-retak). Namun hal tersebut bisanya 
diperbaiki pada tahap sebelum komplainan dengan 
menambalnya (dengan menambah campuran semen).  

Dari uraian pasir, semen, dan semen acian di atas, 
dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan 
pada pengguanaan dan harga dari material tersebut. 
Meskipun dalam  penyimpangan tersebut terjadi 
efisiensi dan inefisiensi untuk material berupa semen, 
semen acian dan pasir (pasir mengalami penghematan 
pada plesteran sopi-sopi tetapi banyak digunakan pada 
pemasangan keramik), namun tetap memiliki pengaruh 
terhadap rencana anggaran biaya yang telah dibuat 
serta laba kotor yang diharapkan.     
4. Pada Bata  

Untuk bata terjadi penyimpangan yang cukup besar, 
seperti telah diketahui dalam rencana anggaran biaya 
material bahwa bata yang digunakan adalah sebanyak 
13.173,75 buah untuk rumah hook dan 9873,75 buah 
untuk rumah standar dengan harga Rp 250/buah, namun 
pada realisasinya bata yang digunakan sebanyak 13.204 
buah (tidak menguntungkan) untuk rumah hook dan 
9911,5 buah (tidak menguntungkan) untuk rumah 
standar dengan harga Rp 260/buah (tidak 
menguntungkan).  

Penyimpangan terjadi karena faktor seperti hujan 
dan cara penyimpanan yang kurang baik. Dalam proses 
pengerjaan proyek, pernah mengalami hujan yang tidak 
diduga sebelumnya. Karena hujan turun di saat bukan 
musim penghujan maka tidak ada antisipasi dari PT 
Sumber Sejahtera untuk menutup bata dengan baik. Hal 
ini menyebabkan kualiltas bata yang terkena hujan 
menjadi kurang baik (mudah patah, atau hancur).  

Cara penyimpanan bata di gudang sebenarnya sudah 
cukup rapi, namun cara penyimpanan saat bata 
disimpan dilapangan (bata yang tidak terpakai) tidak 
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disusun kembali secara rapi sehingga mempengaruhi 
kualitas bata tersebut.  

Penyimpangan bata juga disebabkan oleh perbuatan 
tenaga kerja, karena tenaga kerja tidak terlalu 
memperhatikan penggunaan bata maka jumlah 
penggunaan bata akan menjadi lebih banyak dari yang 
diperkirakan (dalam pemotongan bata banyak yang 
hancur/tidak rata). Akibat hal-hal tersebut maka biaya 
yang dikeluarkan oleh PT Sumber Sejahtera untuk 
material bata ini mengalami penyimpangan yang cukup 
besar dari rencana anggaran biaya. 

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa 
penyimpangan yang terjadi pada material bata 
disebabkan oleh pekerja yang kurang memanfaatkan 
bata secara maksimal, dan proses penyimpanan bata di 
lapangan yang tidak disusun secara rapi, sehingga bata 
yang ada tidak mudah hancur meskipun terjadi hujan 
secara tiba-tiba pada saat proses pembangunan 
dikerjakan. 
5. Pada batu alam, genteng cp, kaso, dan keramik 

Penyimpangan dari rencana anggaran biaya material 
juga terjadi pada penggunaan batu alam, genteng cp, 
kaso, dan keramik baik pada rumah hook maupun rumah 
standar diantaranya  keramik lantai  ruangan 30 x 30, 
keramik dapur 20 x 20, keramik lantai kamar mandi 20 x 
20, keramik dinding kamar mandi 20 x 25, lis keramik 
dapur 10 x 20. Seperti telah diketahui dalam rencana 
anggaran biaya material seharusnya penggunaan 
keramik lantai ruangan 30 x 30 sebanyak 47 dus dengan 
harga Rp 36.250/dus, keramik dapur 20 x 20 sebanyak 
13 dus dengan harga Rp 30.500/dus, keramik lantai 
kamar mandi 20 x 20 sebanyak 2 dus dengan harga Rp 
30.500/dus, keramik dinding kamar mandi 20 x 25 
sebanyak 11 dus dengan harga Rp 33.000/dus,  lis 
keramik dapur 10 x 20 sebanyak 20 buah dengan harga 
Rp 6.500/buah dan genteng cp sebanyak 720 buah 
dengan harga Rp 4.000/buah, kaso sebanyak 10 m³ 
dengan harga Rp 75.000 dan batu alam sebanyak 20 bh 
dengan harga Rp 1.200/bh 

Namun pada realisasinya penggunaan keramik lantai 
ruangan 30 x 30 sebanyak 48,5 dus (tidak 
menguntungkan) dengan harga Rp 36.150/dus              
(menguntungkan), keramik dapur 20 x 20 sebanyak 13,5 
dus (tidak menguntungkan) dengan harga Rp 30.400/dus 
(menguntungkan), keramik lantai kamar mandi  20x 20 
sebanyak 1,75,dus (menguntungkan) dengan harga          
Rp 30.600/dus (tidak menguntungkan), keramik dinding 
kamar mandi 20 x 25 sebanyak 11 dus (sesuai) dengan 
harga Rp 33.500/dus (tidak menguntungkan), lis keramik 
dapur 10 x 20 sebanyak 22 buah (tidak menguntungkan) 
dengan harga Rp 6.500/buah (sesuai), genteng cp 
sebanyak 724 buah (tidak menguntungkan) dengan harga 
Rp 3.900/buah (menguntungkan), kaso sebanyak 10,5 
m³ (tidak menguntungkan) dengan harga Rp 75.300/m³ 
(tidak menguntungkan), dan batu alam sebanyak 22 
buah (tidak menguntungkan) dengan harga Rp 
1.200/buah (sesuai)  

Penyimpangan ini dikarenakan adanya kerusakan 
pada material tersebut baik yang disebabkan oleh 
kesalahan pekerja pada saat melakukan pemotongan 
keramik, dan kaso maupun karena penyimpanannya yang 
kurang benar sehingga material yang akan digunakan 
menjadi rusak dan tidak terpakai. Meskipun demikian 
ada beberapa penyimpangan yang berada di bawah 
perkiraan rencana anggaran biaya (menguntungkan), hal 

itu disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara 
rencana anggran biaya dengan realisasinya. 
6. Pada Batu Belah 

Penyimpangan juga terjadi pada batu belah dimana 
pada rencana anggaran biaya yang seharusnya 8,475 m³ 
untuk rumah hook dan 6,975 m³ pada rumah standar 
dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp 150.000/m³.  

Namun pada realisasinya terdapat penyimpangan 
baik terhadap harga maupun jumlah unit yang dipakai 
yaitu sebanyak 8,5 m³ (tidak menguntungkan) pada 
rumah hook, dan 7 m³ (tidak menguntungkan) pada 
rumah standar dengan harga sebesaar Rp 148.700 
(menguntungkan). Penyimpangan penggunaan tersebut 
terjadi karena pekerja tidak melakukan pengukuran 
seperti yang diharuskan oleh PT Sumber Sejahtera 
dalam proses pengukuran batu belah tersebut, sehingga 
pekerja hanya menggunakan perkiraan dan mengambil 
yang termudah untuk diukur, namun tidak jauh dari 
standar yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 
rencana anggaran biaya material. 

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa 
penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh faktor 
pekerja yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku 
sehingga unit batu belah menjadi lebih banyak. 
Meskipun demikian, pada material batu belah ini 
terdapat perbedaan yang menguntungkan. Hal ini 
disebabkan oleh adanya perbedaan harga antara 
rencana anggaran biaya dengan realisasinya dilapangan 
sebesar Rp 1.300/m³ 
7. Pada cat  

Penggunaan cat dalam proses pembangunan juga 
mengalami penyimpangan dari rencana anggaran biaya 
material cat yang telah dibuat baik untuk rumah hook 
maupun untuk rumah standar. Penyimpangan tersebut 
terjadi pada penggunaan cat ruang dalam px paper lace, 
cat luar px icon rey, cat luar px brilliant white dan cat 
luar px ohara. Dari Perincian rencana anggaran biaya 
material cat yang seharusnya untuk cat ruang dalam px 
paper lace digunakan sebanyak 2 pail dengan harga Rp 
177.000/pail, cat luar px icon rey digunakan sebanyak 1 
pail dengan harga Rp 717.000/pail, cat luar px brilliant 
white digunakan sebanyak 0,4 pail dengan harga Rp 
717.000/pail, dan cat luar px ohara digunakan sebanyak 
0,2 pail dengan harga Rp 717.000/pail.  

Namun pada realisasinya cat ruang dalam px paper 
lace digunakan sebanyak 2,5 pail (tidak menguntungkan) 
dengan harga Rp 178.000 (tidak menguntungkan), cat 
luar px icon rey digunakan sebanyak 1 pail (sesuai) 
dengan harga Rp 718.000 (tidak menguntungkan), cat 
luar px brilliant white digunakan sebanyak 0,6 pail 
(tidak menguntungkan) dengan harga Rp 717.000 
(sesuai), dan cat luar px ohara digunakan sebanyak 0,3 
pail (tidak menguntungkan) dengan harga Rp 
717.000/pail (sesuai).  

Penyimpangannya terjadi pada saat pekerjaan 
proyek hampir selesai, sehingga pengecatan yang telah 
dilakukan terpaksa harus diulang karena ada noda-noda 
seperti telapak  tangan, noda dari pekerjaan-pekerjaan 
lain yang menyebabkan cat yang telah selesai menjadi 
kotor kembali, dan proses pengecatan harus dilakukan 
berulang kali karena warna cat belum terang. 

Dari data-data di atas, dapat disimpulkan bahwa 
penyimpangan yang terjadi pada material cat 
disebabkan oleh cara penggunaannya yang kurang 
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maksimal oleh pekerja, dan harga yang tidak sesuai dari 
rencana anggaran biaya. 

Pada material yang digunakan untuk pekerjaan besi, 
listrik, atap, dan plumbing (pipa) penyimpangan terjadi 
pada harga material. Selain penyimpangan penggunaan 
unit dan harga pada material, penyimpangan juga 
terjadi pada biaya tenaga kerja harian dimana pada 
rencana anggaran biaya tenaga kerja disebutkan sebesar 
Rp 1.584.000, namun pada realisasinya sebesar Rp 
1.372.800 sehingga terjadi penghematan sebesar Rp 
211.200 untuk unit yang dijadikan ampel oleh penulis.  

Penyimpangan ini terjadi karena  pada saat 
realisasinya ada beberapa pekerja  harian yang tidak 
masuk karena libur lebaran sehingga pekerja tersebut 
yang seharusnya setelah libur lebaran berakhir miulai 
kembali bekerja namun masih berada di daerah asalnya, 
dan ada juga yang sakit sehingga tidak masuk kerja. Hal 
ini tentunya akan mengurangi biaya tenaga kerja harian. 

Sedangkan penyimpangan waktu operasional yang 
terjadi adalah pada saat menjelang libur lebaran, 
karena para pekerja (khususnya mandor) ingin 
memperoleh pendapatannya lebih cepat, maka mereka 
melakukan pekerjaannya lebih cepat. Hal ini terjadi 
karena adanya sistem flak yang dilakukan oleh PT 
Sumber Sejahtera dimana perusahaan akan membeyar 
upah jika kemajuan dari pembangunan proyek tersebut 
sudah memenuhi perjanjian yang telah disepakati 
sebelumnya.  

Selain itu keterlambatan waktu operasional kerja 
juga terjadi setelah libur lebaran.  Hal ini terjadi karena 
para tenaga kerja belum berada di proyek saat libur 
lebaran yang diberikan selesai/habis, sehingga karena 
pekerjaannya yang bersifat saling berhubungan maka 
pekerjaan yang satu tidak dapat diselesaikan jika 
pekerjaan yang lain belum diselesaikan. Penyimpangan 
ini berkaitan dengan biaya tenaga kerja harian pada PT 
Sumber Sejahtera.  

Dari data-data antara rencana anggaran biaya dan 
reaslisasi yang diperoleh, maka dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar penyimpangan terjadi disebabkan 
oleh kurang cermatnya para pekerja dalam 
melaksanakan tugasnya sehingga banyak unit yang 
menyimpang dari perkiraan sebelumnya, survei harga 
yang kurang baik saat proses penyusunan rencana 
anggaran biaya, serta kurangnya pengawasan yang 
dilakukan oleh pihak PT Sumber Sejahtera terhadap 
penggunaan material yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan.     
 
D. Peranan Anggaran Proyek Pada PT Sumber 

Sejahtera Dalam Meniningkatkan Laba Kotor 

Setelah penulis melakukan analisis melalui riset 
tersebut dapat diketahui bahwa anggaran proyek pada 
PT Sumber Sejahtera adalah:  
1. Sebagai alat perencanaan  

Perencanaan merupakan titik awal sebelum proyek 
dikerjakan, oleh karena itu Perencanaan sangat 
berpengaruh bagi kelancaran penyelesaian proyek bagi 
PT Sumber Sejahtera dan menjadi dasar dalam 
penyusunan anggaran proyek.  

Sebelum menjalankan operasinya, manajemen 
perusahaan perlu melihat ke depan untuk menilai 
kejadian dan situasi yang akan datang. Hal tersebut 

dilakukan karena berhubungan dengan tujuan strategis 
perusahaan. Perencanaan digunakan oleh PT Sumber 
Sejahtera agar perusahaan mampu mempersiapkan diri 
sejak awal alternatif manakah yang akan dipilihnya 
nanti karena waktu yang akan datang penuh dengan 
berbagai ketidakpastian. 

 
2. Sebagai Pedoman 

PT Sumber Sejahtera menjadikan anggaran sebagai 
pedoman kerja di waktu yang akan datang, artinya 
dengan adanya anggaran maka jalannya perusahaan 
dapat lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan, untuk melaksanakan operasi, kriteria untuk 
memonitor dan mengendalikan aktivitas, serta 
pengesahan tindakan.  

Keberhasilan suatu organisasi memerlukan 
keterlibatan semua subunit organisasi untuk 
malaksanakan operasi sesuai dengan yang direncanakan. 
Melalui anggaran semua subunit dapat mengetahui 
operasi yang diharapkan dari setiap subunit untuk 
mencapai hasil yang dianggarkan.  

Dengan mengetahui tindakan dan hasil operasi yang 
diharapkan akan membantu koordinasi antar aktivitas 
sehingga proses penyelesaiain proyek dapat menjadi 
lebih baik. 

 
3. Sebagai alat komunikasi dan pengkoordinasian  

kegiatan-kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang 
ada dalam perusahaan. 

Luasnya lahan pengerjaan proyek PT Sumber 
Sejahtera menjadikan anggaran sebagai alat untuk 
komunikasi dan penghkoordinasian dalam melakukan 
operasinya. Perlu diingat bahwa tidak akan ada 
koordinasi tanpa komunikasi yang efektif. Anggaran 
secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi 
pada tiap pekerja. Jadi, semua pekerja dapat 
menyadari peranannya dalam pencapaian tujuan-tujuan 
tersebut. Oleh karena anggaran untuk berbagai area dan 
aktivitas organisasi, koordinasi dianjurkan. Pelaksana 
dapat melihat kebutuhan area lain dan didorong untuk 
menomorduakan kepentingan pribadinya demi 
kepentingan organisasi.  

 
4. Anggaran diperlukan oleh perusahaan sebagai alat 

pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan 
(realisasi dari anggaran tersebut diwaktu yang akan 
datang). 

Dalam menjalankan operasinya PT Sumber 
Sejahtera menggunakan nilai kontrak, sehingga 
perusahaan perlu mengendalikan biaya berupa 
pengawasan terhadap penyelesaian proyek yang 
dikerjakan. Hal ini dilekukan agar biaya yang 
dikeluarkan tidak melebihi nilai kontrak yang diberikan 
oleh pihak sponsor.  

Pengendalian yang efektif harus dilakukan secara 
melekat dalam tubuh perusahaan, yaitu pengendalian 
atau pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya 
dalam setiap jenjang pelaksanaan tugas. Bagi 
perusahaan pengendalian biaya material merupakan 
informasi yang penting, mengingat biaya material 
merupakan komponen yang cukup signifikan untuk total 
biaya proyek. Pengendalian biaya material dimulai dari 
penempatan material, perencanaan skedul proyek, dan 
penyusunan anggaran biaya material. Pengendalian 
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bahan material harus memenuhi dua kebutuhan yang 
saling berlawanan yaitu menjaga persediaan dalam 
jumlah dan variasi yang memadai guna beroperasi 
secara efisien dan menjaga tingkat persediaan yang 
menguntungkan secara financial.  

Pengendalian persediaan bahan material pada PT 
Sumber Sejahtera yaitu: 
a. Menyediakan pasokan bahan baku yang diperlukan 

untuk operasi yang efisien dan bebas gangguan. 
b. Menyediakan cukup persediaan dalam periode 

dimana pasokan kecil/sulit  diperoleh (musiman) 
seperti bata, dan mengantisipasi perubahan harga. 

c. Menyimpan bahan baku dengan waktu penanganan 
dan biaya minimum serta melindungi bahan baku 
tersebut dari kehilangan akibat kebakaran, 
pencurian, cuaca, dan kerusakan karena 
penanganan yang kurang baik. 

 
5. Membantu perusahaan untuk melancarkan jalannya 

aktivitas operasi perusahaan dan mencapai laba  

PT Sumber Sejahtera menjadikan anggaran proyek 
sebagai alat yang memberikan gambaran mengenai 
kegiatan-kegiatan dilapangan serta untuk 
mengidentifikasi kemacetan operasi yang mungkin 
terjadi seperti bencana alam, dan lain-lain. Hal tersebut 
dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengumpulkan 
sumber daya untuk memberikan solusi yang akan diambil 
jika terjadi kemacetan dan mencegah terjadinya 
rintangan dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 
Selain itu perusahaan juga menjadikan anggaran untuk 
mencapai laba melalui proses penyusunan anggaran 
serta realisasi anggaran proyek tersebut. 

 
6. Sebagai alat motivasi 

Dengan gambaran yang jelas tentang aktivitas dan 
hasil yang diharapkan pada anggaran proyek, pekerja 
dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, hal 
ini akan memotivasi mereka untuk bekerja mencapai 
tujuan yang dianggarkan.  

PT Sumber Sejahtera menjadikan anggaran proyek 
sebagai alat motivasi melalui pemberian jangka waktu 
operasional yang digunakan dalam proses penyelesaian  
proyek tersebut kepada para pekerja.   

 
7. Sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja 

PT Sumber Sejahtera menjadikan anggaran proyek 
alat yang menyajikan hasil tertentu yang diharapkan 
dari pekerja perusahaan pada periode tersebut yang  
dibandingkan dengan hasil operasi aktualnya. Anggaran 
memberikan standar yang dapat mengendalikan 
penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan 
memotivasi pekerja. Sebagai bagian terpenting dari 
sistem anggaran, pengendalian dicapai dengan 
membandingkan hasil aktual dengan hasil anggaran yang 
telah disusun. Perbedaan yang besar antara hasil aktual 
dengan yang direncanakan adalah bentuk umpan balik 
yang menggungkapkan bahwa sistem tersebut diluar 
kendali (harga material), dan diperlukan perbaikan 
sehingga pada periude berikutnya tidak terjadi kembali. 
 
E. Sistem Pengendalian Biaya Pada PT Sumber 

Sejahtera 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu 
peranan dari anggaran proyek pada PT Sumber Sejahtera 

adalah sebagai alat pengendalian biaya dari kegiatan 
operasinya.  

Sistem pengendalian biaya merupakan suatu 
cara/aturan yang digunakan oleh perusahaan dalam 
rangka melaksanakan kegiatan operasionalnya secara 
efektif dan efisien. Dari keterangan diatas dapat 
diketahui bahwa PT Sumber Sejahtera perlu 
menggunakan sistem pengendalian biaya agar 
pelaksanaan proyek dapat dilakukan dengan baik dan 
laba yang diharapkan dapat tercapai. Karena biaya yang 
dikeluarkan belumlah pasti sifatnya sesuai dengan 
rencana anggaran biaya yang telah dibuat, maka sistem 
pengendalian yang diterapkan memegang peranan 
penting agar biaya yang dikeluarkan tidak jauh 
menyimpang dari rencana anggaran biayanya. Hal ini 
berbeda dengan anggaran pendapatan PT Sumber 
Sejahtera yang hampir dapat dikatakan bersifat pasti 
karena hanya perlu menyelesaikan proyek yang telah 
dibebankan oleh pihak sponsor kepada perusahaan.  

PT Sumber Sejahtera menjadikan sistem 
pengendalian biaya sebagai alat pengawasan berupa: 
a. Pengawasan terhadap penggunaan material dan 

penyimpanan material yang dilakukan dengan cara 
melakukan pemantauan agar bahan-bahan material 
yang digunakan dalam proses pembangunan dipakai 
seperlunya sesuai dengan rencana anggaran biaya 
yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya 
penghamburan/pemakaian berlebih. Penyimpanan 
bahan-bahan material pun perlu diperhatikan agar 
bahan-bahan material yang akan digunakan untuk 
proses pembangunan tidak rusak ataupun hilang, 
tentunya hal ini dapat menyebabkan bertambahnya 
biaya untuk bahan-bahan material proyek. 

b. Biaya tenaga kerja pada perusahaan dikendalikan 
dengan cara sistem flak (borongan per unit) yaitu 
borongan yang diberikan dari perusahaan pada 
mandor dengan sejumlah biaya yang telah disetujui 
perunitnya dengan catatan pekerjaan pembangunan 
perunit dilakukan atau dilaksanakan sampai dengan 
tahap kompalainan pertama (keadaan rumah sudah 
layak huni dan hanya perlu melakukan pekerjaan 
pembersihan seperti membersihkan lantai). 
Keunggulan dari sistem flak ini bagi perusahaan dan 
mandor adalah dapat menemui kesepakatan harga 
borongan per unit antara perusahaan dan mandor 
dalam arti kata tidak berat sebelah. Bagi 
perusahaan tidak perlu menggunakan atau 
mengeluarkan biaya untuk pekerjaan harian yang 
berkaitan dengan proses pembangunan rumah. Bagi 
mandor bisa memperkirakan atau menghitung biaya 
pekerja dengan perhitungan yang telah ada (sesuai 
dengan nilai kontrak perunit) sehingga mandor 
dapat juga turut serta dalam melakukan 
pengendalian biaya proyek yang dikerjakan. Selain 
itu dalam proses pengendalian biaya tenaga kerja, 
perusahaan juga menggunakan jasa tender lain 
yaitu PT Karang Makmur yang khusus membuat 
kerangka atap dengan harapan biaya yang 
dikeluarkan dapat lebih murah.  

Waktu operasional perusahaan perlu dikendalikan 
karena waktu yang sebelumnya telah disepakati antara 
pihak sponsor dengan pihak PT Sumber Sejahtera harus 
cukup untuk menyelesaikan proyek, dan jika pekerjaan 
proyek melewati batas waktu yang telah ditentukan 
maka akan timbul biaya tambahan (penalti) karena 
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keterlabatan tersebut. Hal ini tentunya akan 
mengurangi laba yang diperoleh. Oleh sebab itu dalam 
mengendalikan waktu operasionalnya perusahaan 
memberikan juga waktu pekerjaan proyek kepada para 
mandor dan rekanan lain yang mengerjakan proyek 
tersebut. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

1. Penyusunan anggaran proyek  perusahaan 
didasarkan pada survei lapangan disertai dengan 
anggaran yang pernah disusun pada periode atau 
proyek sejenis sebelumnya. Anggaran proyek 
perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
anggaran pendapatan dan  rencana anggaran biaya. 

2. Proses penyusunan rencana anggaran biaya pada PT 
Sumber Sejahtera adalah sebagai berikut: 
 Melakukan Survei lapangan 
 Membuat denah proyek 
 Menentukan waktu operasional yang akan 

digunakan dalam penyelesaian proyek 
 Menentukan material yang akan dipakai 
 Menentukan biaya tenaga kerja 

3. Pendapatan perusahaan diperoleh dari nilai kontrak 
yang sudah disetujui oleh pihak sponsor dengan 
pihak PT Sumber Sejahtera. Nilai kontrak yang 
diterima untuk rumah tipe Flower ini adalah 
sebesar Rp 1.618.492.000 (satu miliar enam ratus 
delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua 
ribu rupiah). PT Sumber Sejahtera mendapatkan DP 
(uang muka) sebesar 20% dari nilai kontraknya. 
Sedangkan selanjutnya akan diberikan setiap 15% 
kemajuan proyek yang dikerjakan. 

4. Penyusunan rencana anggaran biaya yang dibuat 
oleh PT Sumber Sejahtera untuk rumah tipe Flower 
jenis hook (sudut) dan jenis standar berbeda. Hal 
ini terjadi karena jumlah unit material yang dipakai 
untuk rumah jenis hook lebih banyak dipakai 
dibanding dengan rumah jenis standar. Perbedaan 
material yang dipakai antara rumah hook dengan 
rumah standar yaitu pada jenis material semen, 
pasir, batu belah, bata,keramik, kaso, cat, genteng 
cp, dan besi. 

5. Rencana anggaran biaya perumahan tipe Flower 
untuk rumah hook adalah sebesar Rp 72.931.231,5 
(tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu 
ribu dua ratus tiga puluh satu koma lima rupiah) per 
unit, sedangkan untuk rumah standar adalah 
sebesar Rp 68.762.632 (enam puluh delapan juta 
tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga 
puluh dua rupiah) per unit. 

6. Dari hasil riset penulis terhadap sample dipertoleh 
perincian realisasi anggaran biaya material dan 
biaya tenaga kerja rumah tipe Flower dapat 
diketahui bahwa realisasi biaya untuk rumah hook 
perunit adalah sebesar Rp 73.774.376 (tujuh puluh 
tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga 
ratus tujuh puluh enam rupiah) perunit  sedangkan 
untuk rumah standar adalah sebesar Rp 69.495.751 
(enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan 
puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) 
perunit.  

7. Setelah penulis melakukan analisis melalui riset 
tersebut dapat diketahui bahwa anggaran proyek 
pada PT Sumber Sejahtera adalah:  
 Sebagai alat perencanaan  
 Sebagai Pedoman 
 Sebagai alat komunikasi dan pengkoordinasian  

kegiatan-kegiatan dari seluruh bagian-bagian 
yang ada dalam perusahaan 

 Anggaran diperlukan oleh perusahaan sebagai 
alat pengawasan/pengendalian terhadap 
pelaksanaan (realisasi dari anggaran tersebut 
diwaktu yang akan datang). 

 Sebagai alat motivasi 
 Sebagai dasar dalam melakukan penilaian 

kinerja 
8. PT Sumber Sejahtera menjadikan sistem 

pengendalian biaya sebagai alat pengawasan 
berupa: 
a. Pengawasan terhadap penggunaan material dan 

penyimpanan material 
b. Biaya tenaga kerja pada perusahaan dikendalikan 

dengan cara sistem flak  
    (borongan perunit) dan menggunakan jasa 

rekanan lain yaitu PT Karang      
    Makmur yang khusus membuat kerangka atap. 

9. Kekurangan dari sistem flak yaitu harus 
mengeluarkan biaya tambahan berupa bahan-bahan 
material karena biasanya pemakaian material tidak 
sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan 
sebelumnya (perbandingan semen dengan pasir, 1 : 
3, namun pada realisasinya dapat menjadi lebih 
seperti 1 : 4) 

 
5.2  Saran 
 Melihat adanya kekurangan-kekurangan yang 
ada mengenai peranan anggaran proyek dalam 
meningkatkan laba kotor pada PT Sumber Sejahtera, 
maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
 
Rekomendasi  

Berdasarkan uraian di atas, maka 
direkomendasaikan : 
1. Untuk melakukan evaluasi terhadap spare (biaya-

biaya tak terduga) dalam penyusunan rencana 
anggaran biaya, hal ini diperlukan untuk 
mengantisipasi adanya perbedaan baik dari 
penggunaan maupun pada harga material saat 
pelaksanaan. 

2. Perlunya pengawasan yang lebih ketat dari PT 
Sumber Sejahtera dalam memantau kegiatan para 
pekerja dilapangan agar tidak bertindak 
menyimpang dalam hal penggunaan material. 

3. Sebaiknya PT Sumber Sejahtera lebih selektif lagi 
dalam memilih mandor dalam menyelesaikan 
proyek, sehingga dapat meminimalisasi kekurangan 
dari sistem flak yang dilakukan oleh pekerja 
proyek, 
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