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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di PT. Pembangkitan Jawa Bali (pT. PJB), dan 
dikhususkan pada salah satu unitnya, yaitu Unit Pembangkitan Paiton. Tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan pengamatan proses anggaran dan 
implementasi anggaran yang dilakukan oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. 
PJB), mengidentifikasi pemicu biaya aktivitas dan memberikan altematif solusi 
terhadap perencanaan dan pengendalian biaya produksi dengan menggunanan 
anggaran yang berbasiskan aktivitas (activity based budgeting). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus 
tunggal. Perumusan masalah untuk skripsi ini adalah "Bagaimana penerapan 
"activity based budgeting" dalam rangka perencanaan dan pengendalian biaya 
produksi. Analisis dilakukan dengan cara mengevaluasi anggaran dan realisasinya 
kemudian dibandingkan dengan anggaran yang berbasiskan aktivitas (activity 
based budgeting). 

Dari penelitian ini diketahui bahwa anggaran di PT. Pembangkitan Jawa 
Bali (PT. PJB) disusun dengan menggunakan konsep "bottom up", dimana 
anggaran disusun mulai dari unit-unit organisasi yang paJing rendah sampai 
dengan unit yang paling tinggi dengan berlandaskan pada standar yang telah 
ditetapkan. Pengimplementasian anggaran dimulai dengan penetapan, anggaran 
perusahaan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 
kemudian mendistribusikan RKAP tersebut ke masing-masing unit yang dimiliki 
oleh PT. PJB dan mengkomunikasikan rencana anggaran tersebut kepada semua 
departemen yang ada pada tiap-tiap unit. Identifikasi "cost driver" dilakukan 
dengan mengidentifikasi dulu aktivitasnya dan kemudian mengukur output 
aktivitasnya. 

Anggaran yang disusun selama ini oleh PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. 
PJB) adalah anggaran yang berbasiskan fungsi (junctional based budgeting) atau 
Iebih dikenal dengan anggaran tradisional, dimana hanya menggunakan satu 
pemicu biaya (activity driver) saja yaitu jam mesin, sehingga anggaran menjadi 
tidak akurat. Penyusunan anggaran yang berbasiskan aktivitas (activity based 
budgeting) menghasilkan anggaran dengan informasi biaya yang Iebih akurat, 
sehingga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi dan mengendalikan 
biaya. 

Kata Kunci : activity based budgeting,/unctional based budgeting, bottom up, 
cost driver. 
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