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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyusunan budget produksi dalam mengendalikan 

persediaan barang jadi.pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode Ex Post Facto dimana peneliti hanya mengolah data 

yang sebelumnya sudah tersedia. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel bebas dan terikat, 

dalam penelitian ini penyusunan budget produksi ditetapkan sebagai variabel bebas dan pengendalian 

persediaan barang jadi ditetapkan sebagai variabel terikat. Teknik analisis data menggunakan 

penghitungan penyusunan budget penjualan dan penyusunan budget produksi. Tempat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Firma Joglo Suminar Batik di Desa Sekoto Kecamatan Badas. Mulai bulan 

November tahun 2017 sampai bulan Juli 2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan budget produksi dan persediaan barang jadi tahun 2013 sampai tahun 2017. Dan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah budget produksi dan persediaan barang jadi tahun 2017, 

teknik samplingnya adalah teknik purposive sampling yang didasarkan suatu pertimbangan tertentu, 

teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini interview dan observasi. 

Berdasarkan kebijakan yang dipakai agar persediaan akhir tidak terlalu berlebihan, maka dalam 

penyusunan budget produksi,  persediaan akhir tahun dianggarkan 29% dari forecast penjualan. Dari 

data tersebut dapat dibuktikan bahwa selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 penjualannya 

terus meningkat. Perkiraan tahun 2018 penjualannya meningkat menjadi 9.312 unit sehingga budget 

produksi yang dianggarkan sejumlah 10.312 unit. 

Dari uraian diatas bahwa persediaan barang jadi pada firma joglo suminar batik sudah terkendali 

namun kurang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari persediaan barang jadi tiap bulannya dari tahun 

2013 sampai tahun 2017 yang kurang atau melebihi rata-rata perbulannya. Untuk itu penulis 

memberikan saran pada perusahaan untuk melakukan pencatatan yang lebih sistematis lagi dalam 

menyusun budget produksi agar rencana penjualan dan produksinya terprogram sehingga 

mendapatkan hasil yang diharapkan secara maksimal. 

 
KATA KUNCI: Penyusunan Budget Produksi dan Pengendalian Persediaan Barang Jadi 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada dasarnya setiap 

perusahaan menginginkan segala 

kegiatannya dapat terkendali, 

terutama di sektor keuangan. Karena 

hal ini sangat menentukan 

kelangsungan hidup pada perusahaan 

tersebut. Budget atau lengkapnya 

Businesss Budget adalah salah satu 

bentuk dari berbagai rencana yang 

disusun, meskipun tidak setiap 

rencana dapat disebut sebagai 

budget. Penyusunan budget yang 

baik, akan mengantar suatu 

perusahaan tersebut mencapai 

tujuannya yaitu memperoleh laba 

atau keuntungan yang semaksimal 

mungkin. 

Bagi perusahaan industri yang 

memproduksi barang agar mencapai 

proses produksi yang efektif dan 

efisien, serta menghasilkan produksi 

yang sesuai dengan permintaan, 

maka diperlukan adanya budget 

produksi. Demikian halnya dalam 

pembuatan budget produksi haruslah 

memperlihatkan budget penjualan. 

Karena tidak hanya memproduksi 

barang saja, tetapi harus mampu 

menjual barang tersebut guna 

memperoleh keuntungan. Selain itu 

budget produksi juga merupakan 

penjabaran dari rencana penjualan 

menjadi rencana produksi. 

Budget produksi adalah 

perencanaan dan pengorganisasian 

sebelumnya mengenai orang-orang, 

bahan-bahan, mesin-mesin, dan 

peralatan lain serta modal yang 

diperlukan untuk memproduksi 

barang pada suatu periode tertentu 

dimasa depan sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan atau diramalkan. 

Dengan adanya budget produksi 

dapat diketahui rencana yang 

diproduksi oleh perusahaan menurut 

waktu dan jenis barang sesuai 

dengan kebutuhan pasar. Agar 

produksi yang dihasilkan sesuai 

dengan permintaan baik segi kualitas 

maupun kuantitasnya, maka perlu 

adanya perencanaan dan 

pengendalian. Perlu diketahui bahwa 

dalam mengadakan perencanaan 

tersebut, perlu adanya suatu alat 

yang dipakai sebagai pedoman yaitu 

budget.  

Persediaan bahan baku yang 

cukup dapat memperlancar proses 

produksi serta barang jadi yang 

dihasilkan harus dapat menjamin 

efektifitas kegiatan pemasaran, yaitu 

memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, karena apabila barang 

tidak tersedia maka perusahaan 

kehilangan kesempatan merebut 

pasar dan perusahaan tidak dapat 
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mensuplay barang pada tingkat 

optimal.  

Agar kegiatan produksi dapat 

memperoleh hasil yang sesuai 

dengan yang diinginkan dalam 

jumlah hal yang diproduksi oleh 

perusahaan dalam satu periode, maka 

diperlukan adanya pelaksanaan 

produksi yang disertai dengan 

pengendalian produksi. Pengendalian 

ini bertujuan agar barang jadi atau 

hasil proses produksi dapat sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh 

konsumen baik dalam kualitas 

maupun kuantitas waktu penyerahan. 

Perlu diketahui bahwa budget 

bukanlah satu-satunya alat yang 

dapat digunakan oleh manajemen di 

dalam perencanaan dan 

pengendalian. Tapi hanya merupakan 

salah satu alat yang digunakan untuk 

membantu menganalisa tentang 

sejauh mana produksi tersebut 

mampu memberikan kualitas dan 

kuantitas yang digunakan sesuai 

dengan permintaan.  

Berdasarkan pembahasan 

diatas maka penulis tertarik 

mengambil judul “Analisis 

Penyusunan Budget Produksi 

Sebagai Alat Pengendalian 

Persediaan Barang Jadi pada Firma 

Joglo Suminar Batik di Desa Sekoto 

Kecamatan Badas”. 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif . karena dalam 

penelitian ini menggunakan data 

berupa angka. Sedangkan metode 

yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode ex post facto. 

Karena untuk memahami suatu 

fenomena atau peristiwa yang telah 

terjadi dan kemudian menurut ke 

belakang untuk mengetahui factor-

faktor yang dapat menimbulkan 

kejadian tersebut.  

Dalam penyusunan laporan ini 

ada beberapa tahapan yang dilakukan 

dengan studi pendahuluan, 

merumuskan permasalahan yang 

akan dibahas, memilih pendekatan 

penelitian, menentukan sumber data, 

mengumpulkan data, analisis data, 

menarik kesimpulan dan menyusun 

laporan. 

Dalam penelitian ini, 

penulis mengambil data penelitian di 

Firma Joglo Suminar Batik di Jl. Ki 

Hajar Dewantoro No. 74, Sekoto, 

Kec. Badas, Kab. Kediri, Jawa 

Timur. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik purpossive 

sampling. Dimana Peneliti meneliti 

bahan baku dan biaya produksi yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini 
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adalah dengan cara interview dan 

observasi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

Perusahaan firma joglo 

suminar batik terletak di Desa 

Sekoto Kecamatan Badas 

Kabupaten Kediri. Yang bergerak 

di bidang pengelolaan batik. 

Selain menyediakan berbagai 

pilihan batik khas Kediri, batik 

tulis, batik semi tulis, dan batik 

printing, juga menerima jahitan 

seragam langsung. Batik tulis 

dengan khas motif Kediri ini 

biasanya memiliki motif yang 

menggambarkan beberapa lokasi 

wisata dan potensi yang ada di 

kabupaten Kediri. Satu yang 

menjadi ciri khas adalah setiap 

karyanya selalu terdapat motif 

bulatan-bulatan kecil.  

Pemilik dari perusahaan 

firma joglo suminar batik ini 

bernama Dra. Suminarwati 

Sundoro yang mengawali 

usahanya dari kecintaannya akan 

batik dan keprihatinan akan belum 

adanya batik khas kabupaten 

Kediri.  

Dalam usaha batik suminar 

ini memperkerjakan para ibu-ibu 

buruh tani yang tinggal di sekitar 

perusahaan. Awal usahanya, 

tenaga kerja suminar batik hanya 

dua orang, tetapi kini sudah 

berkembang menjadi 40 karyawan 

yang turut serta mengerjakan 

usaha ini. Produksi yang 

dihasilkan sedikitnya 600 lembar 

batik setiap bulan yang siap di 

jual di workshopnya. Suminar 

batik menekankan selalu menjaga 

mutu dan kualitas dalam setiap 

produknya. Dari prinsip inilah 

usahanya terus berkembang dan 

pemasaran produknya kini sudah 

mencapai Jakarta, Sumatera, 

Kalimantan dan berbagai propinsi 

yang ada di Indonesia.  

B. Hasil Anaisis Data 

Perusahaan Firma Joglo 

Suminar Batik Desa Sekoto 

Kecamatan Badas Kabupaten 

Kediri ini salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang produksi. 

Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan pada Firma Joglo 

Suminar Batik, agar perusahaan 

dapat melangsungkan kegiatan 

penjualan, maka perusahaan perlu 

menjaga tingkat persediaan yang 

memadai dan perlu melakukan 

penyusunan budget produksi. Hal 

ini bahwa persediaan harus dijaga 

agar tidak terlalu besar dan tidak 

terlalu kecil. Sehingga diketahui 
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pada tahun 2018 direncanakan 

penjualan sebesar 9.312 unit. 

Penyusunan budget produksinya 

perkiraan persediaan awal tahun 

berjumlah 1.000 unit dan 

persediaan akhir tahun berjumlah 

2.000 unit dengan diketahui 

kebutuhan satu tahunnya sebesar 

11.312. Sehingga jumlah yang 

harus diproduksi oleh perusahaan 

selama satu tahun sebesar 10.312 

unit. Untuk tingkat produksi per 

bulannya sebesar 800 unit dan 

kekurangannya dialokasikan 

sebesar 712 unit kepada empat 

bulan dimana tingkat 

penjualannya tertinggi dengan 

masing-masing mendapatkan 

tambahan sebanyak 178 unit. 

Dengan demikian secara 

keseluruhan berjumlah 10.312 

unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Interpretasi Data 

Berdasarkan kebijakan yang 

dipakai agar persediaan akhir 

tidak terlalu berlebihan, maka 

dalam penyusunan budget 

produksi,  persediaan akhir tahun 

dianggarkan 29% dari forecast 

penjualan. Dari data tersebut 

dapat dibuktikan bahwa selama 

tahun 2013 sampai dengan tahun 

2017 penjualannya terus 

meningkat. Perkiraan tahun 2018 

penjualannya meningkat menjadi 

9.312 unit sehingga budget 

produksi yang dianggarkan 

sejumlah 10.312 unit. 
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