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AnggaranAnggaran BahanBahan dandan KomponenKomponen

SukuSuku CadangCadang

Bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi
dikelompokkan :

1. Bahan mentah Langsung ( direct material ) : semua
bahan mentah yang merupakan bagian barang jadi
yang dihasilkan

2. Bahan mentah Tak Langsung ( indirect material ) �

direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. :
bahan mentah yang ikut berperan dalam proses
produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada
barang jadi yang dihasilkan
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Untuk menjamin jumlah yang tepat dari bahan baku dan
komponen suku cadang sudah tersedia pada saatnya
dibutuhkan, dan untuk merencanakan biaya bahan dan suku
cadang itu, rencana laba jangka pendek yang taktis harus
meliputi :

1. Anggaran yang terinci yang menentukan jumlah dan
biaya bahan dan suku cadang itu

2. Anggaran pembelian bahan baku dan suku cadang
yang saling berhubungan.

Materi 1 - 4

Kartika S - UG

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Anggaran
Bakan Baku:

1. Hanya menyangkut kualitas kebutuhan
2. Dibuat untuk setiap jenis produk
3. Dibuat untuk satu periode anggaran
4. Sebaiknya dibuat berdasarkan pemakaian

Tujuan penyusunan Anggaran Bahan Baku
1. Memberikan data kepada bag pembelian
2. Memberi data untuk penyusunan anggaran biaya
3. Menentukan tingkat persediaan optimal
4. Sebagai dasar perenanaan dan pengendalian bahan

baku
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Merencanakan bahan baku dan suku cadang biasanya
membutuhkan keempat sub anggaran berikut ini :

a. Anggaran kebutuhan Bahan dan Suku cadang
b. Anggaran Pembelian Bahan dan Suku Cadang
c. Anggaran Persediaan bahan dan Suku Cadang
d. Anggaran Biaya Bahan dan Suku Cadang yang Dipakai

Materi 1 - 6

Kartika S - UG

a. a. AnggaranAnggaran KebutuhanKebutuhan

BahanBahan & & SukuSuku CadangCadang

Anggaran ini menentukan jumlah yang dibutuhkan untuk
tiap bahan baku dan suku cadang untuk produksi yang
direncanakan.

Anggaran ini harus menentukan jumlah tiap bahan baku dan
suku cadang menurut waktu, produk dan pusat tanggung
jawab.

Dalam anggaran ini ada istilah : Standar Penggunaan Bahan (
SP) adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan
mentah yang diperlukan u/ menghasilakan 1 ( satu ) satuan
barang jadi.
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Contoh:
Standar Penggunaan = 2,
untuk barang jadi A dan bahan mentah X.

Artinya :
Untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit
bahan mentah X

Materi 1 - 8

Kartika S - UG

b. b. AnggaranAnggaran PembelianPembelian

BahanBahan & & SukuSuku CadangCadang

Anggaran menentukan jumlah dan penentuan waktu, kapan
tiap bahan baku dan suku cadang dibutuhkan, karenanya, 
suatu rencana untuk pembelian harus dibuat. 

Anggaran pembelian bahan dan suku cadang menentukan
jumlah yang direncanakan untuk bahan dan suku cadang
menentukan jumlah yang direncanakan untuk bahan dan
suku cadang yang dibeli, biaya yang diperkirakan dan tanggal
waktu pengiriman yang diharuskan

�Biaya pemesanan
�Biaya Penyimpanan
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Jumlah Pembelian yang paling Ekonomis ( Economical Order
Quantity )

Rumus :

Dimana :
R = Jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam suatu jangka

waktu tertentu
S = Biaya pemesanan / Procurements Cost
P = Harga per unit bahan mentah
I = Biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari

persediaan rata- rata.

I.P

S.R.2
EOQ =

Materi 1 - 10

Kartika S - UG

Rumus 2:

Dimana :
R = Jumlah bahan mentah yang akan dibeli dalam suatu jangka

waktu tertentu
S = Biaya pemesanan
c / unit = Biaya penyimpanan setiap unit bahan mentah

unit/c

S.R.2
EOQ =
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ContohContoh 11

Contoh 1
�Rencana penggunaan bahan baku tahunan 5.400 unit
�Biaya penesanan setiap kali pesan Rp. 10,-
�Biaya penyimpanan perunit pertahun Rp. 1,20

Perhitungan :

Jadi pada tingkat 300 unit, jumlah biaya persediaan
minimum

Jumlah kebutuhan 5.400 unit akan dipesan sebanyak 18 x 
(5.400/300)

unit300
20,1.Rp

10Rp).unit400.5.(2
EOQ ==

Materi 1 - 12

Kartika S - UG

ContohContoh 22

Contoh 2. 
PT. Cantika memperkirakan kebutuhan bahan mentah
selama 2013 tahun sebanyak 1.000 kg. 
Setiap kali dipesan, akan dikeluarkan biasa sebesar Rp. 50,-
sebagai biaya pemesanan. Harga per kg bahan mentah
adalah Rp 20,-. Biaya penyimpanan akan sebesar 50 persen
dari persediaan rata-rata.  (Biaya penyimpanan setiap kg 
bahan mentah adalah Rp. 10,-)

Berapa kah jumlah pembelian yang paling ekonomis
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Jawab_a: 
Jumlah pembelian yang paling ekonomis adalah

kg100
50,0*20

50Rp*)kg1000(*2
EOQ ==

I.P

S.R.2
EOQ =

Materi 1 - 14

Kartika S - UG

Jawab_b: 
Jumlah pembelian yang paling ekonomis adalah

kg100
10

50Rp*)kg1000(*2
EOQ ==

unit/c

S.R.2
EOQ =
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Waktu Pembelian Bahan Mentah
Hal-hal yang perlu diperhatian:
� Stock Out Cost = biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena

keterlambatan datangnya bahan mentah

� Extra carring cost = biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan
karena bahan mentah datang terlalu awal

� Lead time = jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan
sampai datangnya bahan mentah yang dipesan & siap untuk
digunakan dalam proses produksi

� Reorder Point = saat dimana harus dilakukan pemesanan
kembali bahan mentah yang diperlukan

� Safety stock = cadangan persediaan untuk menjaga bila erjadi
hal-hal tak terduga

Materi 1 - 16

Kartika S - UG



18/03/2014

9

Materi 1 - 17

Kartika S - UG

Materi 1 - 18

Kartika S - UG
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Materi 1 - 20
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Waktu Tunggu / 

lead time

Persediaan Aman /

Safety stock 

Titik Pemesanan

Kembali / Reorder point

Pemakaian harian

EOQ
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c. c. AnggaranAnggaran PersediaanPersediaan bahanbahan

dandan SukuSuku CadangCadang

Anggaran ini menentukan tingkat persediaan bahan baku
dan suku cadang yang direncanakan dalam bentuk biaya dan
jumlahnya.

Selisih jumlah unit antara kebutuhan yang ditentukan dalam
anggaran bahan baku dengan anggaran pembelian
ditunjukkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam
anggaran persediaan bahan dan suku cadang.

Materi 1 - 22

Kartika S - UG

Kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat
dikelompokkan menjadi :
o Kebijaksanaan FIFO ( First In First Out )

Bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk
produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk
digudang. Pertama masuk pertama keluar.

o Kebijaksanaan LIFO ( Last In First Out )
Harga bahan mentah yang masuk ke gudang lebih akhir
justru di pakai untuk menentukan nilai bahan mentah
yang digunakan dalam produksi, meskipun pemakaian
fisik tetap diurutkan menurut urutan pemasukannya.
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d. d. AnggaranAnggaran BiayaBiaya BahanBahan

dandan SukuSuku CadangCadang

Anggaran ini menentukan biaya yang direncanakan untuk
bahan dan suku cadang yang akan dipakai dalam proses
produksi. Perhatikan bahwa anggaran ini tidak dapat
diselesaikan sampai biaya yang direncanakan untuk
pembelian dibuat.

Dalam mendesain masing-masing anggaran bahan baku dan
suku cadang ini ada dua tujuan dasar, disamping
perencanaanyang sangat penting :
1. Pengendalian.
2. Penetapan Biaya Produk

Materi 1 - 24

Kartika S - UG

• Pengendalian.  
Biaya bahan dan suku cadang menjadi sasaran
pengendalian langsung pada saat pemakaian, karenanya, 
kegiatan dan biaya yang berkaitan harus dianggarkan
menurut pusat tanggung jawab dan menurut periode
waktu interim

• Penetapan Biaya Produk. 
Biaya bahan langsung dan suku cadang termasuk didalam
biaya produksi, karena itu harus diidentifikasikan menurut
produk
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AspekAspek PerencanaanPerencanaan, , koordinasikoordinasi

dandan pengendalianpengendalian

Aspek Perencanaan, koordinasi dan pengendalian Anggaran
bahan dan Suku Cadang

Formulasi rencana secara rinci mengenai kebutuhan bahan
dan suku cadang, persediaan, pembelian merupakan bagian
penting fungsi perencanaan oleh manajemen tingkat atas.

Perencanaan dan pengendalian biaya bahan dan suku
cadang seringkali penting karena biaya produksi dan efisiensi
operasinya bisa diarahkan atas dasar hari ke hari, tergantung
pada suatu tingkatan yang luas pada kelancaran bahan dan
suku cadang ke berbagai sub divisi pabrik.

Materi 1 - 26

Kartika S - UG

Perencanaan bahan dan suku cadang meningkatkan
koordinasi usaha dengan cara menunjukkan dengan tepat
pertanggungjawabannya, pemikiran yang cermat dibutuh-
kan untuk mengantisipasi dan mengatasi kesulitasn-kesulitan
yang mungkin tidak tampak sampai sesudah operasi dimulai,
menimbulkan penundaan, kesimpangsiuran dan
mengakibatkan biaya tinggi.
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Perusahaan Perusahaan BukanBukan manufakturmanufaktur..

Perencanaan Tingkat Persediaan Dan Pembelian Pada
Perusahaan Bukan manufaktur.

a. Rencana persediaan-jumlah barang dagang yang
harus ada pada awal bulan ( persediaan awal )

b. Rencana pembelian pada harga eceran- jumlah
barang dagang yang harus dibeli tiap bulan. Rencana ni
juga menunjukkan persediaan akhir.

c. Pembelian pada biaya yang direncanakan-pengeluaran
yang dibutuhkan untuk membayar pembelian barang
dagang.

Materi 1 - 28

Kartika S - UG

Faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan tingkat persediaan awal disebutkan sebagai
berikut :

1. Kebutuhan dasar persediaan, yaitu bahwa , investasi yang
penting untuk menjaga bermacam-macam barang yang
permintaannya relatif stabil, tetap memadai.

2. Barang dagang yang dipromosikan diperlukan untuk
mencapai volume yang direncanakan untuk bulan itu.
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3. Kebijakan departemen : Apakah sejauh ini kebijakan yang
dominan sudah mempertimbangkan persaingan ?

4. Apa hubungan persediaan dengan penjualan ? Apakah
hubungan ini menjamin perputaran yang maksimum dan
pada saat yang sama mencapai persediaan yang
memadai ?

Materi 1 - 30

Kartika S - UG

LatihanLatihan 11

Sebuah perusahaan selama 1 tahun memerlukan bahan
mentah sebanyak 3.200 unit.  Harga beli per unit adalah
Rp. 80,-. Untuk pembelian bahan mentah tersebut, 
diperlukan berbagai biaya sebagai berikut : 
a. Biaya persiapan pemesanan Rp. 20,-
b. Biaya pemeriksaan Rp. 55,-
c. Biaya Administrasi (kedatangan) Rp. 15,-
d. Biaya Penyelesaian Rp. 10,-
e. Biaya Penyimpanan barang Rp. 15%
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Dari data tersebut di minta : 
a. Menghitung besarnya Economic Order Quantity
b. Menetapkan besarnya reorder point, jika diketahui

bahwa untuk menjamin kontinyuitas produksi diperlukan
safty stock sebesar 200 unit, dan tenggang waktu
pesanan adalah 10 hari
(asumsi 1 tahun 360 hari)

Materi 1 - 32

Kartika S - UG

LatihanLatihan 22

• Berikut adalah informasi keuangan yang bersangkutan 
dengan pengelolaan persediaan bahan baku agar dapat 
dilaksanakan  secara ekonomis:

• Kebutuhan bahan baku pertahun 50.000 unit
• Biaya penyimpanan adalah Rp.  30 per unit
• Biaya pembnelian setiap kali pemesanan Rp.  1.875,-
• Persediaan minimal yang diinginkan adalah  satu bulan 

kebutuhan (4 minggu)
• Diperlukan waktu 2 minggu untuk menunggu 

datangannya pesanan 
• Setahun diperhitungkan  50 minggu 
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Dengan data di ats, tentukan :
1. Jumlah pembelian paling ekonomis
2. Berapa kali pemesanan dilakukan dalam setahun
3. Kapan pesanan harus dilakukan
4. Titik pemesanan kembali bahan baku (reorder point)
5. Biaya persediaan dalam satu tahun

Materi 1 - 34

Kartika S - UG

LatihanLatihan 33

Perusahaan CINDIKAKU membuat satu macam produk
pompa air baha baku besi. Untuk membuat satu produk
dibutuhkan 20 kg Besi. Tiap bulan perushaan membuat
10.000 buah pompa air. Biaya untuk tiap kali pemesanan
besi Rp.  500,- Harga besi Rp.  2.500,0 per kg. Carrying 
cost tiap kg besi setiap tahun Rp. 35,-

a. Berapakah kuantitas pembelian besi yang sebaiknya
dilakukan

b. Berapa kalikah pemesanan barang itu dikalkukan setiap
tahun

c. Berapa total biaya pesan dan biaya simpan
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LatihanLatihan 44

Perusaan MINI_BEE selama setahun memerlukan bahan
baku sebesar 12.000 unit. Biaya pesan Rp. 1.000 setiap
kali pesan. Biayan penyimanan per unit Rp. 6. Persediaan
minimal ditetapka sebesar kebutuhan bahan baku selama
3 bulan. Tenggang waktu pesanan ½ bulan

Hitung : 
a. EOQ
b. Reorder Point

Materi 1 - 36

Kartika S - UG

BentukBentuk DasarDasar

AnggaranAnggaran PersediaanPersediaan BBBB

Dalam anggaran persediaan bahan mentah meliputi : 
1. Jenis bahan mentah
2. Jumlah masing2 bahan mentah yang tersisa
3. Harga perunit masing2 bahan mentah
4. Nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan

Bulan / Kuartal Bahan Baku A Bahan Baku B Jumlah

RpUnit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah

Persediaan Awal

Kebutuhan

Persehiaan Akhit
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ContohContoh 33

PT. PITANTO memproduksi barang X dengan menggunakan 3 
jenis bahan mentah yaitu A, B dan C. Kebutuhan masing-
masing jenis bahan mentah selama tahun 2014 adalah : 

Bulan / Kuartal Bahan Baku

A B C

Januari 300 400 300

Februari 400 500 400

Maret 400 500 300

Kuartal II 700 1200 1000

Kuartal III 600 1200 1000

Kuartal IV 600 1200 1000

Materi 1 - 38

Kartika S - UG

Rencana persediaan akhir setiap bulan

Bulan / Kuartal Bahan Baku

A B C

Januari 100 120 110

Februari 150 125 120

Maret 120 100 110

Kuartal II 130 100 125

Kuartal III 150 150 100

Kuartal IV 150 125 100



18/03/2014

20

Materi 1 - 39

Kartika S - UG

Persediaan awal tahun 2014 untuk masing-masing bahan
mentah :

A � 100
B  � 150
C  � 100

Harga perunit masing-masing jenis bahan mentah adalah : 
A � Rp.  10,-
B � Rp.  15,-
C � Rp.  10,-

Tentukan
a. Anggaran pembelian Bahan mentah
b. Angaran persediaan bahan mentah
Gunawan hal 236 


