ABSTRAK
Adam Hud (1211802003): ANALISIS PENGARUH PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU MELALUI
PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP PENINGKATAN EFISIENSI (Studi Kasus
Pada Perusahaan Makanan Ringan “CV Barokah”)
Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari upaya pengelolaan yang dilakukan oleh
manajemen. Dalam mengelola perusahaan, manajemen bertumpu pada fungsi perencanaan dan
pengendalian sehingga diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dpat tercapai. Salah satu sarana
yang dapat digunakan dalam menjalankan fungsi perencanaan ini yaitu dengan penggunaan
anggaran.
Anggaran produksi sangat diperlukan oleh perusahaan industri, terlebih bagi perusahaan
industri seringkali memiliki masalah dalam hal pengadaan bahan baku. Melalui anggaran
produksi dapat diketahui jumlah bahan baku yang diperlukan. Dengan mengetahui jumlah
bahan baku, maka perusahaan dapat melakukan perencanaan pembelian sehingga bahan baku
yang dibeli dapat menunjang kelancaran proses produksi dan biaya yang dikeluarkan dapat
ditekan seminimal mungkin.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh peningkatan efektivitas
perencanaan (X1) dan pengendalian persediaan bahan baku melalui penggunaan anggaran (X2)
terhadap peningkatan efeisiensi (Y).
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Peneliti
mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang
di tempat penelitian. Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, maka data tersebut penulis
susun untuk diolah dengan menggunakan teknik analisis deskripstif.
Dari hasil pengolahan data pengaruh peningkatan efektivitas perencanaan (X1) dan
pengendalian persediaan bahan baku melalui penggunaan anggaran (X2) terhadap peningkatan
efisiensi (Y) dianalisis bahwa CV. BAROKAH menggunakan anggaran produksi dan anggaran
kebutuhan bahan baku dalam perencanaan dan pengendalian kuantitas bahan baku. Sercara
garis besar CV. Barokah telah mampu meningkatkan hasil usaha perusahaan yaitu dengan
adanya anggaran produksi, Anggaran pemakaian bahan baku yang dibuat telah cukup
memadai, karena dengan pembuatan anggaran pemaikaian bahan baku akan diketahui kuantitas
produk yang dibuat dan pemakaian standar penggunaan bahan baku yang ada sarta Prosedur
perencanaan pembelian bahan baku telah memdai, ini dibuktikan dengan adanya anggaran
bahan baku yang diperkirakan harus dibeli.
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