
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam 

perusahaan, anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas 

perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan, anggaran merupakan alat yang 

efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas 

aktivitas perusahaan. Dengan perencanaan anggaran yang baik, perusahaan dapat 

mengantisipasi kemugkinan akan timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan 

penggunaan sumber daya kurang efektif dan efisien yang akhirnya dapat berujung 

pada kerugian perusahaan (Vivian: 2015). 

Anggaran produksi adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis 

tentang barang yang akan diproduksi untuk waktu yang akan datang. Yang 

termasuk dalam anggaran ini antara lain jumlah dan kualitas barang yang 

diproduksi, waktu dan kapan barang tersebut selesai, serta kapan barang tersebut  

akan  dikirim  ke  pelanggan. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Maharani adalah perusahaan 

milik perorangan yang memproduksi kopi bubuk 49 Robusta Lampung. Ada 

beberapa jenis kopi bubuk yang diproduksi seperti kopi bubuk tradisional, kopi 

bubuk premium, kopi bubuk fullwash. Sistem penjualannya yaitu dengan 

disetorkan ke pelanggan tetap, dan juga menerima pemesanan kopi bubuk untuk 

pelanggan baru, serta menyediakan penjualan didalam toko. Sistem anggaran 

produksi yang terjadi saat ini adalah pada jumlah barang yang akan diproduksi 
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oleh bagian produksi hanya sesuai dengan persedian bahan baku yang ada. 

Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya ketersediaan bahan baku pada saat 

proses produksi, dan pemilihan kualitas bahan baku serta cuaca yang tidak 

menentu menjadi masalah utama pada saat proses produksi. 

 Solusi yang disarankan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Maharani adalah menggunakan anggaran produksi, karena dengan melakukan 

penyusunan  anggaran  produksi dapat menunjang kegiatan penjualan, menjaga 

tingkat persediaan yang memadai, mengatur produksi, dengan cara mengusahakan 

persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sehingga kegiatan 

produksi akan lebih efisien. 

Noerwan dan Susilo, dkk (2012), mengemukakan bahwa peramalan 

(forecasting) merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa 

mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramalan penting dalam 

membuat perencanaan dan berfungsi sebagai masukan (input) ke banyak 

keputusan bisnis lainnya. Kepuusan tersebut akan lebih baik dengan 

menggunakan metode peramalan (forecasting) yang tepat. Salah satu teknik 

metode peramalan (forecasting) yang ada pada analisa trend yaitu metode trand 

moment. Metode trand moment adalah salah satu metode yang digunakan dalam 

melakukan forecasti penjualan, yang nantinya akan dijadikan dasar untuk 

melakukan penjualan pada tahun berikutnya (Saputra dan Irwansyah, dkk: 2015). 

Namun penulis mencoba untuk menerapkan metode ini pada anggaran produksi. 

Dengan peramalan anggaran produksi tersebut maka manajemen perusahaan dapat 
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melangkah ke depan dengan lebih pasti, manajemen perusahaan juga akan dapat 

megetahui keadaan persediaan produk diperusahaan pada masa yang akan datang. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka diperlukanya mengunakan 

sebuah metode untuk perhitungan anggaran produksi dengan cara menganalisis 

data penjualan beberapa bulan kebelakang, dan memanfaatkan teknologi 

informasi dengan membangun sebuah sistem informasi anggaran produksi dan 

menerapkan metode perhitungan anggaran produksi ke dalam sistem tersebut. 

Sistem ini nantinya akan memberi informasi mengenai peramalan anggaran 

produksi untuk periode satu bulan kedepan, yaitu salah satu teknik metode 

peramalan (forecasting) yang ada pada analisa trend yaitu metode moment. 

Sehingga penulis mengambil judul “Rancang Bangun Aplikasi Implementasi 

Metode Forecasting Untuk Menentukan Anggaran Produksi (Studi Kasus: 

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Maharani)”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas akan merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana menganalisa forecasting menggunakan metode trend  

moment dalam menentukan anggaran produksi? 

2. Bagaimana menerapkan metode trand moment kedalam sebuah 

program untuk forecasting? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kasus pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Maharani. 

2. Data yang digunakan adalah data penjualan 2 tahun terakhir, dari bulan 

Januari 2015 sampai Desember 2016. 

3. Hanya menekankan forecasting yang ada pada analisis trend yaitu 

metode moment dalam menentukan anggaran produksi. 

4. Hanya melakukan perhitungan forecast menggunakan data 24 bulan 

berdasarkan data penjualan yang telah diinputkan. 

5. Bahasa pemograman yang digunakan yaitu bahasa pemograman 

Delphi dan Database MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menggunakan metode pada perhitungan anggaran produksi untuk 

periode kedepan. 

2. Merancang sistem informasi dan mempermudah perhitungan anggaran 

produksi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan kemudahan kepada bagian produksi karna akan ada 

peramalan berapa banyaknya barang persediaan yang harus diproduksi. 

2. Mengetahui apakah sebuah metode peramalan anggaran produksi dapat 

diterapkan kedalam sistem informasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai 

gambaran singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelirian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk 

pembahasan dan penelitian terdahulu. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini menyajikan kerangka pemikiran, tahapan penelitian, 

metode pengumpulan data dan kerangka pengujian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menyajikan analisis masalah, analisis kebutuhan, analisis 

kelayakan, dan perancangan. 

BAB V  HASIL DAB PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan pembahasan hasil analisa, form aplikasi, 

pengujian aplikasi. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan 

rumusan masalah dan juga saran yang akan membangun dimasa 

depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


