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ABSTRACT 
 
Competition cause all companies to be able to 
make  business plans such as planning a budget 
if they want to make advancement in their 
business budget. Making a plan and controlling 
are absolutely needed so the budget may play a 
role well and the gross profit of the company 
will increase and the costs can be minimized. 
The budget role is very influenced by the 
process of composing it. The process of 
composing the budget at PT Sumber Sejahtera 
has some problems, such as: price, the kind of 
the raw material of material used, external 
factor (nature), and human resource. 
The purpose of the research is to find out the 
project budget composing process, the role of 
the project budget to increase the gross profit, 
and the system of cost control that is applied at 
PT Sumber Sejahtera. 
In order to be able to achieve the purpose of 
the research, the most appropriate procedure is 
needed to collect the data. In collecting the 
data, the author did some interviews and 
observations. 
The project budget composing at PT Sumber 
Sejahtera is based on field survey (technical 
and price survey), based on the previous budget 
of the similar previous project. 
In the implementation of the budget, there are 
some deviation of the planning of the budget 
cost. The deviation occurred in the use of 
material, the price of material, and daily cost 
of the labor. 
The result of the research show that the spare 
(unpredicted cost) on budget cost composing 
need to be evaluated. In the implementation of 
the project, keeping control over the 
performance of the field workers need to be 
improved. Therefore, the accuracy level of the 
budget cost planning can be presented better 
The Control system of the cost used is good 
enough.    
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PENDAHULUAN 

 
Dalam era globalisasi yang diwarnai dengan 

persaingan yang sangat ketat seperti kondisi 
saat ini, perencanaan menjadi salah satu faktor 
bagi keberhasilan dari suatu perusahaan. Di 

samping perencanaan, pengendalian juga 
mempunyai peranan penting untuk keberhasilan 
perusahaan. Perencanaan merupakan suatu 
pandangan mengenai tindakan yang akan 
dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang 
diharapkan, sedangkan pengendalian adalah 
suatu proses agar aktivitas dapat berjalan sesuai 
dengan rencana yang telah disusun. 
Perencanaan dalam jangka pendek biasa dikenal 
dengan nama anggaran. Perencanaan yang tepat 
memudahkan untuk menjalankan tugas dan 
tanggung jawab, sehingga kegiatan yang 
dilakukan perusahaan dapat diarahkan  dan 
dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan.  

Sikap manajemen terhadap anggaran 
bergantung terutama pada hubungan dalam 
kelompok manajemen. Berpedoman pada 
rencana perusahaan, dangan kesempatan untuk 
kenaikan kompensasi, peningkatan kepuasan, 
dan pada akhirnya promosi, manajemen tingkat 
menengah dan bawah dapat mencapai hasil yang 
luar biasa. Kelompok  manajemen yang tidak 
setuju dan tidak mau menerima asumsi-asumsi 
yang digunakan dalam anggaran, dapat 
berkinerja buruk. 

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 
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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.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
Penelitian ini dibuat dengan mempergunakan 

pedoman metode deskriptif yang bertujuan 
untuk menggambarkan suatu yang tengah 
berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan 
memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala 
tertentu secara jelas, sistematik, dan akurat.  

Variabel data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu anggaran proyek sebagai 
variabel yang mempengaruhi (X) dan laba kotor 
sebagai variabel yang dipengaruhi (Y). 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data 
yang terkumpul, penulis menggunakan analisis 
data yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Data yang terkumpul dianalisis tentang 
bagaimana peran anggaran proyek sebagai salah 
satu alat untuk meningkatkan laba kotor 
perusahaan. 

Pengujian ini dilakukan dan digunakan untuk 
mengukur serta mengetahui peran anggaran 
proyek sebagai suatu alat untuk meningkatkan 
laba kotor perusahaan 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Peranan Anggaran Proyek Pada PT Sumber 

Sejahtera Dalam Meniningkatkan Laba 
Kotor 
 
Dari analisis 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 
melaksanakan 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 
penyelesaian 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 pengkoordinasian 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 dilakukan 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 
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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 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 di lapangan 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 
mengungkapkan bahwa sistem tersebut diluar 
kendali (harga material), dan diperlukan 
perbaikan sehingga pada periode berikutnya 
tidak terjadi kembali. 
 
B. 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 
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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.  

c. 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 keterlambatan 
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 SARAN 

 
A. Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan cara 
studi pustaka, dan melakukan wawancara 
mengenai peranan anggaran proyek dalam 
meningkatkan laba kotor, maka penulis dapat 
memberikan simpulan yaitu:  
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 
diperoleh 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.  
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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) 

 
B. 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: 
 Perlunya 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. 

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

 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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