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ABSTRAK 

 
 

ICE Institute memiliki program pendidikan produksi game yang 

merupakan implementasi dari kegiatan Merdeka Belajar. Kegiatan Merdeka Belajar 

tersebut yaitu program dari Kemendikbud yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari 

berbagai universitas di Indonesia. Aktivitas dari program yang diberikan oleh ICE 

Institute adalah diadakan kelas online dengan mentor dari berbagai universitas. 

Kerja Praktik di ICE Institute ini merupakan kegiatan yang berfokus pada 

memproduksi game dan memanajemen produksi game. Sehingga, memuculkan 

tidak adanya perencanaan anggaran yang disusun. Akibatnya biaya yang keluar 

sangat besar disebabkan tidak ada identifikasi dan komponen-komponen biaya yang 

dibutuhkan dalam pembuatan game, masalah yang lain adalah jika perencanaan 

anggaran tidak dilakukan maka berakibat biaya pembuatan game terhambat 

terhadap pengembangan game untuk kedepannya. 

Hasil dari analisis anggaran dan realisasi biaya proyek produksi game, 

nilai anggaran material lebih besar dari pada nilai realisasi material.Begitu juga 

dengan biaya tenaga kerja merugi dikarenakan nilai realisasi lebih besar daripada 

nilai anggaran. Sedangkan biaya overhead untung dikarenakan nilai anggaran lebih 

besar daripada nilai realisasinya. 

 
 

Kata kunci : Anggaran Biaya Proyek, Realisasi Anggaran Proyek, Laporan 

Anggaran. 
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BAB 1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Saat ini, industri game di Indonesia sudah berkembang pesat dengan 

ditandainya start up produksi dalam negeri menjadikan industri yang semakin 

menjanjikan. Perkembangan industri game di Indonesia juga diiringi dengan 

peningkatan jumlah pemain yang banyak sehingga potensinya yang besar membuat 

industri game diyakini bisa mampu berkontribusi dalam pemulihan perekonomian 

Indonesia. Seiring dengan berkembangnya bidang game sebagai hiburan, bidang 

game juga sudah mencapai pada sektor pendidikan. Berbagai instansi pendidikan 

memiliki program pendidikan untuk memproduksi game. Salah satu instansi 

tersebut ialah ICE Institute. 

ICE Institute memiliki program pendidikan produksi game yang 

merupakan implementasi dari kegiatan Merdeka Belajar. Kegiatan Merdeka Belajar 

tersebut yaitu program dari Kemendikbud yang bisa diikuti oleh mahasiswa dari 

berbagai universitas di Indonesia. Aktivitas dari program yang diberikan oleh ICE 

Institute adalah diadakan kelas online dengan mentor dari berbagai universitas. 

Kerja Praktik yang diikuti penulis adalah mengembangkan sebuah game 

yang berjudul “Tuyul The Game”, merupakan game dengan genre petualangan 

dimana pemain akan bermain sebagai tuyul yang dipanggil oleh dukun untuk 

mencuri harta dari warga dalam suatu perumahan. Game ini dikembangkan untuk 

platform android dengan target pemainnya adalah umum 12 tahun ke atas.Pada 

Kerja Praktik di ICE Institute ini merupakan kegiatan yang berfokus pada 
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memproduksi game dan memanajemen produksi game. Akan tetapi, 

penulis mengkonversi bidang ilmu menjadi manajemen dan analisis anggaran biaya 

dari proyek produksi game, untuk menghitung anggaran biaya yang dikeluarkan 

dari produksi tersebut. Hal ini sejalan dengan kebutuhan proyek pembuatan game 

pasti membutuhkan anggaran dimulai perencanaan anggaran, pengawasan, dan 

realisasi anggaran. Perencanaan ini mencakup berbagai kegiatan operasi terkait dan 

disebut anggaran proyek. Anggaran proyek yang sangat dekat mengelola hubungan, 

terutama yang berhubungan dengan perencanaan, koordinasi kerja, dan 

pengawasan kerja. 

Dari hal diatas, terdapat permasalahan yaitu tidak adanya perencanaan 

anggaran yang disusun. Akibatnya biaya yang keluar sangat besar disebabkan tidak 

ada identifikasi dan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan 

game, masalah yang lain adalah jika perencanaan anggaran tidak dilakukan maka 

berakibat biaya pembuatan game terhambat terhadap pengembangan game untuk 

kedepannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kendali dan pengawasan anggaran 

tersebut. Masalah selanjutnya adalah realisasi anggaran juga sulit untuk dilakukan 

jika perencanaan anggaran tidak disusun diawal proyek. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka dengan ini 

penulis mengambil topik Laporan Kerja Praktik dengan judul ”Analisis Anggaran 

Dan Realisasi Pada Proyek Pembuatan Games Di Ice Institute Tanggerang Selatan". 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah adalah bagaimana meganalisis anggaran 

biaya dan realisasi anggaran pada proyek produksi game di program ICE Institute. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar penulisan lebih 

fokus dan terarah, maka penelitian ini akan dibatasi oleh hal sebagai berikut: 

1. Penulis meganalisis anggaran biaya di program proyek produksi game di ICE 

Institute dari tanggal 25 April – 17 Juni 2022. 

2. Penulis merealisasi anggaran biaya di program proyek produksi game di ICE 

Institute dari tanggal 25 April – 17 Juni 2022. 

 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan yang ingin didapatkan dari kerja praktik ini adalah untuk melakukan 

analisis perencanaan anggaran sekaligus realisasi anggaran pada proyek produksi 

game di ICE Institute. 

 

1.5 Manfaat 

 

Manfaat yang diperoleh dari kerja praktik ini adalah diharapkan mampu 

memberikan manfaat bagi instansi maupun pihak lain diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi ICE Institute 

 

a. Sebagai sarana pertukaran informasi antara perusahaan dengan 

universitas. 
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2. Bagi Almamater 

 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi universitas dalam penerapan ilmu atau mata 

kuliah yang berhubungan dengan kerja praktik 

3. Bagi Penulis 

 

a. Sebagai media belajar untuk penerapan mata kuliah yang selama ini 

dipelajari ke dunia kerja. 

b. Sebagai penambah ilmu baru bagi penulis. 



 

 

BAB 2 BAB II 
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

 

ICE Institute adalah Indonesia Cyber Education Institute, merupakan pusat 

kuliah online yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Menyediakan bermacam kuliah online dari banyak Perguruan Tinggi dan penyedia 

pembelajaran daring di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari ICE Institute adalah 

untuk memfasilitasi penyediaan pendidikan berkualitas sekaligus menjamin 

kualitas layanan pembelajaran daring dan pendidikan jarak jauh. Lewat ICE 

Institute, pengguna akan termudahkan dalam memilih kuliah online yang tepat 

untuk pengembangan karir di era Industri 4.0. 

 

 

 

 

 
(ICE Institute, 2022) 

Gambar 2.1 Logo ICE Institute 

 
 

ICE Institute merupakan program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan oleh Kemendikbud 

Ristek pada 28 Juli 2021. Program ini dititipkan kepada Universitas Terbuka yang 
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telah dipercaya selama lebih dari 30 tahun sebagai pionir pendidikan tinggi jarak 

jauh. ICE Institute dibentuk sebagai marketplace pembelajaran daring di Indonesia 

dengan harapan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dapat menempuh mata 

kuliah yang ditawarkan dan dapat diimplementasikan pada pendidikan di 

lingkungan sekitar. ICE Institute bekerja sama dengan 12 perguruan tinggi 

berkualitas di Indonesia, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah 

Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas 

Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Jakarta, Universitas 

Sebelas Maret, Universitas Pradita, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pelita 

Harapan dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 

ICE Institute menyelengarakan aktivitasnya setiap hari kerja yaitu dari hari 

Senin hingga Jumat dengan materi pembelajaran yaitu bagaimana cara 

memproduksi game, cara menjadi manajemen pada tim produksi game, dan cara 

memasarkan game yang telah diproduksi tersebut. Hingga selesai kegiatan dari 

kelas tersebut, maka selanjutnya para peserta akan dibagi kelompok kedalam 

sebuah proyek akhir setelah mereka diakui menyelesaikan seluruh kegiatan kelas 

yang diberikan oleh ICE Institute. 

Proyek Akhir merupakan kegiatan praktek untuk para peserta MBKM di 

ICE Institute yang dimana aktivitas dari kegiatan ini adalah memproduksi sebuah 

game. Game yang telah diproduksi oleh peserta, selanjutnya akan dipresentasikan 

kedalam sebuah ajang pemilihan game terbaik dari ICE Institute. Hasil dari game 

yang dipresentasikan oleh setiap kelompok, akan dipilih menjadi game terbaik dan 

didanai untuk pengembangan selanjutnya. Setiap kelompok proyek akhir masing- 

masing akan beranggotakan dari berbagai jurusan kelas dari program ICE Institute 
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yaitu Game Project Management, Game Designer, Game Artist, dan Game 

Programmer yang dipandu dan dibimbing oleh satu mentor. 

 

2.2 Identitas Perusahaan 

 

Nama Instansi : ICE Institute 

 

Alamat : Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang 

Selatan 

No. Telepon : (+62) 81250504200 

 

Email : sekretariat@ICEi.ac.id 

 
 

2.3 Visi Perusahaan 

 

Indonesia Cyber Education Institute atau bisa disebut ICE Institute, 

merupakan lokapasar digital untuk matakuliah daring berkualitas di Indonesia. 

Tujuan utama dari ICE Institute adalah untuk memfasilitasi penyediaan pendidikan 

berkualitas sekaligus menjamin kualitas layanan pembelajaran daring dan 

pendidikan jarak jauh. 

 

2.4 Misi Perusahaan 

 

ICE Institute diharapkan mampu berperan dalam peningkatan perluasan 

akses dan pemerataan kualitas pendidikan untuk mendorong Angka Partisipasi 

Pendidikan (APK) menjadi 40%. ICE Institute juga akan membantu pemenuhan 

kebutuhan lifelong learner melalui penyediaan sistem dan content pembelajaran 

bermutu yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

mailto:sekretariat@ICEi.ac.id
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2.5 Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi dibentuk dan dibuat dengan maksud dan tujuan 

mempermudah perusahaan dan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya 

yang menggambarkan hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap 

tingkat yang ada dalam organisasi sehingga dapat diperoleh efisiensi dan efektifitas 

kerja dengan terciptanya kerjasama koordinasi di antara unit organisasi dalam 

mengambil tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. ICE 

Institute telah menetapkan struktur organisasi sebagai dasar untuk operasional 

perusahaan sebagai berikut : 

 
 

 

(ICE Institute, 2022) 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 
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2.6 Lingkup Pekerjaan 

 

Berikut ini adalah lampiran TOR sebagai penunjang lingkup pekerjaan 

selama berkegiatan di program ICE Institute: 

1. Nama: Program Microcredentials Game Developer 

 
2. Periode : 15 Februari 2022 – 1 Juli 2022 (5Bulan) 

 

3. PeriodeRekrutmen :15 Desember 2021 – 12 Februari2022 

 
4. Besaran SKS :20SKS 

 
5. Tipe Pelaksanaan :Online 

 
6. Lokasi: Online 

 

 

2.7 Deskripsi Aktivitas 

 

2.7.1 Aktivitas perkuliahan secara daring 

 

1. E-learning: informasi naratif tekstual, video, link referensi materi 

pendukung, forum chatting & discussion, sumber belajar lain (40%) 

2. Video conferencing 4x (untuk setiap mata kuliah) 

 

3. Belajar mandiri dan kelompok: mahasiswa mempelajari berbagai 

sumber dan berlatih secara mandiri dan kelompok (50%) 

4. Tugas dan Latihan (kuis) 

 

5. Assessment hasil belajar: mini proyek, tes daring (objective & short 

answer) 

6. Mentoring 

 

• Mentor berasal dari dosen-dosen di 10 PT konsorsium Game 

Developer dengan bidang ilmu yang relevan. 
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• Mentor membina forum diskusi, chatting melalui 

WhatsApp/Telegram dan pertemuan melalui video conference. 

• 1 orang mentor akan membina 10-15 mahasiswa per mata kuliah. 

 

2.7.2 Aktivitas pembuatan game secara daring (capstone project) 

 
1. Kerja kelompok (PBL) yang terdiri dari 10 orang mahasiswa (setiap 

 

stream diwakili oleh dua orang) 

 
2. Mentoring 

 
• Mentor berasal dari dosen - dosen di 10 PT konsorsium Game 

Developer dengan bidang ilmu yang relevan. 

• Setiap mentor bertugas untuk membina 1 kelompok mahasiswa 

(rasio = 1:10) 

3. Assessment hasil belajar dinilai sesuai dengan nilai capaian. 

 
4. Dilaksanakan kompetisi hasil setiap kelompok dengan juri yang 

melibatkan: gamers, ahli game, publisher / producer game untuk 

dipilih 50 kelompok terbaik. 

 
2.8 Struktur Organisasi Proyek 

 

Dalam rangka menunjang kegiatan proyek produksi game, ICE Institute 

membentuk kelompok Capstone produksi game diantaranya sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Proyek 

 
 

Struktur organisasi proyek di Gambar 2.3 ditujukan sebagai proyek 

kolaborasi yang mengintegrasikan lima stream dalam kurikulum dengan 

pendampingan mentor secara intensif untuk menghasilkan luaran produk game. 

 

2.9 Tugas dan Kewajiban tiap-tiap Divisi Proyek 

 

2.9.1 Game Project Management 

 

Game Project Management merupakan perwakilan dari proyek 

pengembangan dan produksi game dan yang bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap pelaksanaan pengerjaan produksi game. Tugas dan Wewenang dari Game 

Project Management yaitu: 

a. Memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan proyek 

 

b. Merencanakan serta mengembangkan ide game. 

 

c. Merancang jadwal kegiatan produksi game. 

 

d. Merencanakan marketing dari game yang diproduksi. 

Game Artist 
Game 

Programmer 
Game 

Designer 

 

Game Project 
Management 
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2.9.2 Game Designer 

 

Game Designer merupakan bagian yang membuat desain game seperti 

alur, mekanik, dan cerita game yang diproduksi. Tugas dan Wewenang dari Game 

Designer yaitu: 

a. Merancang flow dan mekanik game. 

 

b. Membuat dokumen desain game. 

 

c. Memantau jalannya produksi. 

 

d. Merancang alur cerita game. 

 
 

2.9.3 Game Programmer 

 

Game Programmer merupakan bagian yang penting dalam pengembangan 

game yaitu memprogram alur, mekanik, dan aset. Tugas dan Wewenang dari Game 

Programmer yaitu: 

a. Memasang dan menjalankan asset dari Game Artist. 

 

b. Memprogram mekanik game dari Game Designer. 

 
 

2.9.4 Game Artist 

 

Game Artist merupakan bagian yang membuat aset dalam game yang 

nantinya akan dipakai oleh Game Programmer . Tugas dan Wewenang dari Game 

Artist yaitu: 

a. Membuat asset game (UI, environment, character) 



 

 

BAB 3 BAB III 
 

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1 Rencana Anggaran Biaya 

 

Anggaran adalah harga sebuah bangunan atau proyek yang dirinci, dihitung 

dengan cermat, dan sesuai. anggaran konstruksi Atau proyek yang sama akan 

bervariasi dari satu daerah ke daerah lain karena perbedaan harga bahan bangunan 

dan upah tenaga kerja, serta biaya tidak langsung yang terlibat berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan. Dalam aplikasi lapangan, perencanaan anggaran adalah alat 

untuk mengontrol total biaya penyelesaian pekerjaan dalam urutan yang 

direncanakan.Menurut Fajar (2022) Rencana anggaran biaya adalah perhitungan 

untuk menentukan biaya yang diperlukan seperti upah dan bahan, serta biaya lain 

yang mendukung sebuah proyek. Rencana anggaran biaya juga merupakan salah 

satu awalan dalam sebuah proyek, dikarenakan sebagai dasar untuk menciptakan 

penawaran sistem pembiayaan dan sebagai kerangka dari estimasi yang 

dikeluarkan. Hal ini digunakan sebagai perhitungan untuk sebuah proyek dengan 

banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk bahan dan upah. 

 

3.1.1 Tujuan Rencana Anggaran Biaya 

 

Berikut adalah tujuan dari rencanan anggaran biaya yaitu: 

 

• Bisa mengetahui berapa biaya produksi yang dibutuhkan di awal. 

 

• Bahan antisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam proses 

pembangunan. 

• Untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber 

daya atau estimasi biaya yang diserahkan kontraktor sebagai Rencana 
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Anggaran Biaya yang merupakan harga penawaran dan diserahkan pada 

saat mengikuti lelang. 

 

3.1.2 Jenis Anggaran Biaya 

 

A.1.2 Anggaran Biaya Perkiraan 

 

Anggaran biaya perkiraan merupakan anggaran yang hasilnya berupa 

gambaran yang tidak jauh dari anggaran biaya yang sebenarnya. Data atau catatan- 

catatan dari harga material untuk proyek yang harus dikumpulkan sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan untuk menyusun anggaran. 

Biaya perkiraan digunakan untuk keperluan sebagai berikut: 

 

• Perkiraan jumlah investasi dan perkiraan biaya yang disediakan 

 

• Perencanaan keuangan atau dukungan kontrak 

 

• Ekonomi bangunan atau proyek 

 

• Untuk tujuan pajak dan asuransi 

 

• Sebagai bahan evaluasi untuk Proyek 

 

B.1.2 Anggaran Biaya Pasti 

 

Anggaran biaya pasti merupakan anggaran yang disusun secara lengkap, 

sistematis, dan teliti dikarenakan hasil yang diharapkan adalah harga biaya pasti 

dengan harga biaya yang sebenarnya.Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk 

menyusun anggaran biaya pasti: 

• Aturan dan ketentuan 

 

• Rencana atau diagram peralatan makan 

 

• Risalah atau risalah uraian tugas 

 

• Laporan analisis BOW 
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• Aturan normalisasi terkait 

 

3.2 Realisasi Anggaran 

 

Menurut Kamil (2017) Realisasi adalah implementasi dari sebuah rencana 

yang dibuat. Realisasi Anggaran adalah kegiatan dengan melakukan proses 

perencanaan, pendistribusian, dan pelaporan hasil dari penggunaan anggaran 

terhadap proyek yang dilakukan. 

 

3.3 Laporan Anggaran 

 

Laporan anggaran adalah laporan yang sistematis dan terperinci tentang 

pelaksanaan, analisis, dan evaluasi anggaran. Setiap jenis anggaran yang 

dilaporkan tergantung pada apakah kegiatan tersebut direncanakan/dianggarkan. 

Setelah kegiatan dianggarkan, laporan anggaran akan dibuat pada akhir periode. 

Menurut Chotimah (2015) laporan yang berisi sebuah nformasi tentang realisasi 

pendapatan, belanja dan biaya yang dikeluarkan dari perbandingan anggaran yang 

dibuat. Melalui laporan realisasi anggaran, dapat diketahui prediksi tentang sumber 

daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan proyek serta resiko 

ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.Laporan realisasi anggaran juga 

memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi dari pemakaian sumber daya 

tersebut.. 

 

3.4 Game 

 

Game adalah kegiatan bermain dalam sebuah lingkup permaianan yang 

dimana ada aturan yang berlaku dan peserta yang bermain agar bisa mencapai 

tujuan dalam permainan tersebut. 
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3.4.1 Jenis-Jenis Game 

 

A.4.1 Entertaiment Game 

 

Entertaiment Game adalah jenis game yang memiliki konsep permainan 

yang menghibur para pemain dan memotivasi para pemain untuk memainkan game 

tersebut. 

 

B.4.1 Serious Game 

 

Serious Game adalah jenis game yang tidak hanya menghibur tetapi juga 

memiliki nilai yang terkadung dan bersifat mengedukasi para pemain. 

Ciri - ciri dari Serious game adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengandung edukasi dan simulasi 

 

2. Memiliki tema 

 

3. Lebih fokus terhadap penyelesaian masalah 

 

4. Tidak memiliki konsep menang kalah melainkan mencapai sebuah 

objektif 

5. Nilai skor digunakan sebagai parameter untuk mengetahui seberapa 

baik pemain menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan terhadap 

game tersebut. 

 

3.5 Anggaran 

 

Dalam sebuah proyek perlu adanya sebuah anggaran yang berguna untuk 

menilai dan melakukan sebuah evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan yang akan 

dikerjakan.Menurut Julita (2015) anggaran dibuat sebagai bahan perencanaan 

secara tertulis tentang kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif 

dalam jangka waktu tertentu.Umumnya dalam anggaran, unit biaya dimasukkan 
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dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang.Anggaran 

biasanya digunakan sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga saat 

proses penyusunannya, dibutuhkan data dan informasi yang bersifat terkendali 

maupun yang bersifat tak terkendali sebagai bahan taksiran. Hal ini disebabkan 

karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran 

dalam proses perencanaan anggaran. 

Menurut Riyadi (2017) Anggaran adalah alat pengendalian di perusahaan 

yang untuk mengetahui apakah fungsi anggaran digunakan secara tepat sebagai alat 

pengendalian biaya dengan menggunakan analisis varian yang membandingkan 

antara anggaran biaya dengan realisasi anggaran.Apabila terjadi perbedaan 

besarnya biaya antara anggaran dengan realisasinya, maka hal tersebut harus 

dianalisis penyebabnya kemudian mengoreksi apa yang diperlukan untuk 

memperbaiki selisih yang bernilai tidak menguntungkan. 

Beberapa cakupan yang ada di dalam pengertian anggaran sebagai berikut: 

 

1. Anggaran harus bersifat formal, yang berarti anggaran harus disusun 

dengan sengaja dan benar dalam bentuk tertulis. 

2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran disusun secara 

urut dengan mengutamakan logika. 

3. Akan ada suatu tanggung jawab kepada seorang manajer untuk 

mengambil keputusan. 

4. Manajer yang telah mengambil keputusan merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian anggaran merupakan 

komponen yang sangat pentin didalam sebuah perusahaan atau organisasi. 
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Anggaran akan memberikan pemaparan tentang sumber daya yang diperoleh 

didalam sebuah perusahaan, dan rencana dari pemanfaatan anggaran tersebut ada 

selama satu periode tertentu. Anggaran tersebut disusun dan kemudian akan 

digunakan oleh manajer sebagai alat dalam pengambilan keputusan. 

 

3.6 Fungsi Anggaran 

 

Anggaran memiliki fungsi yang penting bagi sebuah perusahaan, yaitu 

sebagai alat penyusun untuk melakukan perencanaan.Menurut Nafarin (2013) 

anggaran merupakan sebuah alat, sebaik apapun alat tersebut tidak akan berfungsi 

dengan baik bila tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sesuai dengan fungsi 

manajemen yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. .Hal ini 

disebabkan karena anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan 

fungsinya. 

Berikut adalah penjelasan tentang fungsi anggaran yang sesuai dengan 

fungsi manajemen yaitu anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran sebagai alat 

pelaksanaan, anggaran sebagai alat pengawasan, dan anggaran sebagai pedoman 

kerja. Menurut Nafarin (2013), anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan 

 

Penganggaran sebagai alat perencanaan perlu memperhatikan hubungan 

antara anggaran yang satu dengan yang lainnya. Salah satu aspek terpenting dalam 

perencanaan anggaran adalah merencanakan dana yang tersedia seefisien mungkin. 

Setiap pembelian membutuhkan uang, yang merupakan sumber daya loncatan. 

Sudah menjadi kebiasaan bahwa kebutuhan dana seringkali melebihi dana yang 

tersedia. Oleh karena itu, budgeter perlu mempertimbangkan berbagai 

kemungkinan pengeluaran dana yang ada untuk menentukan pilihan mana yang 
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paling menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi 

anggaran adalah menentukan rencana pengeluaran dan sumber pendanaan yang 

tersedia dengan cara yang seefisien mungkin. 

2. Fungsi Pelaksanaan 

 

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, yaitu persetujuan 

pihak yang berwenang (terutama dari segi keuangan) harus terlebih dahulu 

diperoleh sebelum pekerjaan dilaksanakan. Anggaran tersedia atau tidak 

menyimpang dari anggaran. Jika Anda tidak memiliki anggaran, pembelian 

kendaraan Anda tidak akan disetujui. Selain itu, jika disetujui, pembelian material 

yang lebih mahal dari anggaran tidak akan disetujui, karena semua ini mengganggu 

keuangan perusahaan. Anggaran penting untuk mengkoordinasikan kegiatan 

pemasaran, produksi, keuangan, umum, dan departemen lain, karena mereka 

bertujuan untuk bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan mereka. 

3. Fungsi Pengawasan 

 

Fungsi pengawas anggaran adalah mengevaluasi rencana anggaran dan 

rencana kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana 

anggaran. Kemudian perlu mengambil tindakan korektif jika aktivitas menyimpang 

itu merugikan. Fitur ini dimaksudkan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan. 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman sebagai alat manajemen bagi orang 

yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan, dan untuk mengevaluasi 

hasil yang diperoleh, apakah pendapatan aktual yang diperoleh dan beban yang 

dikorbankan sebenarnya baik atau buruk dapat dievaluasi. Hal ini terkait dengan 

data yang dianggarkan dan perubahan kondisi sejak anggaran dibuat. 
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3.6.1 Manfaat dan Tujuan Anggaran 

 

Anggaran mempunyai manfaat dan tujuan sebagai alat penyusun sebuah 

perencanaan.Menurut Herlianto (2015) maanfaat dari anggaran antara lain adalah 

sebagai berikut: 

• Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan. Singkatnya, 

anggaran adalah kesepakatan yang dinegosiasikan di antara peserta 

utama organisasi mengenai tujuan untuk kegiatan masa depan. 

• Memperjelas prioritas sumber daya, karena anggaran dapat berfungsi 

sebagai cetak biru untuk kegiatan perusahaan. 

• Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan 

satu departemen dengan departemen lainnya dan manajemen dalam 

organisasi. 

• Anggaran memberikan informasi tentang hasil aktual kegiatan 

dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. 

• Anggaran sebagai alat kontrol untuk memandu manajemen 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Ini 

memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi tindakan korektif yang 

perlu diambil manajemen. 

Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk 

bekerja secara konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi di mana tujuan 

perusahaan dan karyawan sejalan. Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk 

bertindak secara profesional untuk mencapai tujuan tersebut. 



21 
 

 

 

 

 

Menurut Nafarin (2012:20) manfaat anggaran antara lain : 

 

• Semua kegiatan bisa terarah kepada pencapaian tujuan yang 

disepakati bersama. 

• Sebagai alat penilai kinerja karyawan apakah baik atau buruk. 

 

• Dapat memotivasi karyawan. 

 

• Karyawan akan bisa mendapatkan tanggung jawabnya masing- 

masing. 

• Menghindari dan mengutamakan efektifitas dan efisiensi sumber 

daya. 

• Sumber daya sebagai alat pendidikan bagi para manajer. 

 

Sedangkan untuk tujuan dari anggaran menurut Sasongko (2013) tujuan 

disusunnya suatu anggaran yaitu untuk memprediksi tingkat operasional 

perusahaan dan keuangan pada perusahaan di masa yang akan datang. 

 

3.6.2 Jenis Anggaran 

 

Menurut Tantri (2021) anggaran umumnya dikategorikan menjadi 

beberapa kelompok, antara lain: 

 

A.6.2 Anggaran Operasional 

 

Anggaran operasional merupakan anggaran yang terdiri dari keseluruhan 

aktivitas perusahaan yang menghasilkan pendapatan diperiode tertentu. 

1. Anggaran Pendapatan 

 

Anggaran pendapatan adalah rencana kerja yang disusun oleh suatu 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. 

Penyusunan anggaran pendapatan dapat didasarkan pada jenis produk, kelompok 
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konsumen, kelompok penjual, atau wilayah pemasaran. Biasanya, kelompok 

anggaran ini mencakup perkiraan terkait dengan kondisi tertentu di luar kendali 

perusahaan, seperti kondisi ekonomi dan perubahan harga jual para pesaing. 

2. Anggaran Biaya 

 

Anggaran biaya merupakan anggaran yang disusun oleh perusahaan 

dengan menghasilkan pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya. Penyusunan 

anggaran biaya dapat didasarkan pada berbagai biaya yang akan digunakan. 

Anggaran yang ditetapkan ini akan dibagi menjadi anggaran pengukuran dan 

anggaran diskresioner. Anggaran biaya yang terukur disiapkan oleh perusahaan 

untuk evaluasi kinerja dan, dalam hal ini, manajer operasi memiliki kekuatan yang 

cukup untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Sementara anggaran 

diskresioner tidak disiapkan untuk evaluasi kinerja, pembuat anggaran hanya 

diperbolehkan membelanjakan jumlah yang telah ditentukan. 

 

B.6.2  Anggaran Laba 

 

Anggaran laba adalah laba yang diharapkan perusahaan untuk dihasilkan 

dalam periode waktu tertentu di masa depan.Anggaran laba sebagai gabungan 

anggaran pendapatan dan anggaran belanja menjadi ringkasan hasil penjumlahan 

dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. 

1.  Anggaran Keuangan 

 

Anggaran keuangan adalah konsep yang mendukung kegiatan manajemen 

perusahaan. Anggaran ini tidak terkait langsung dengan kegiatan kami untuk 

pengadaan dan penjualan produk kami. 
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3.7 Proyek 

 

Bentuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

atau perusahaan yang menggabungkan seluruh sumber daya kedalam sebuah 

kelompok sementara untuk mengapai tujuan tertentu. Maka dari itu 

perusahaan atau organisasi membuat sebuah kegiatan yang bernama 

proyek.Menurut Amrullah (2012) proyek merupakan suatu kegiatan yang 

bersifat sementara dalam jangka waktu terbatas. Alokasi sumber daya yang 

tertentu dimaksudkan untuk menghasilkan produk dengan bahan yang sesuai 

dengan ketetapan yang jelas. Dengan banyaknya pihak yang terkait dalam 

suatu proyek, akan berpotensi memunculkan banyak masalah. 

 

3.7.1 Ciri -Ciri Proyek 

 

1. Terdapat empat kelompok dalam proyek yaitu: 

 

2. Proyek yang memiliki tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa; 

 

3. Proyek yang memerlukan masukan berupa faktor-faktor produksi 

seperti sumber daya; 

4. Proyek yang memiliki titik awal dan akhir; 

 

5. Setelah proyek selesai, mulai dapat menghasilkan. 



 

 

BAB 4 BAB IV 
 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Identifikasi Masalah 

 

Dalam menganalisis anggaran dan realisasi pada proyek pembuatan games 

di ICE Institute, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah 

dengan cara melakukan observasi pada proyek pembuatan games. Dalam tahap 

identifikasi masalah, dilakukan proses pemahaman dan penelitian mengenai 

kegiatan yang dilakukan pada proyek pembuatan games di ICE Institute. Setelah 

dilakukan pemahaman dan penelitian, kegiatan yang telah dijalankan pada proyek 

pembuatan game di ICE Institute adalah antara lain seperti diskusi ide game, 

penjadwalan produksi, produksi, dan presentasi saat penjurian. Dalam kegiatan 

tersebut tidak ada perhitungan anggaran pada kegiatan produksi, sehingga pada saat 

proyek selesai, tidak ada rencana anggaran untuk mengembangkan game 

kedepannya. 

 

4.2 Deskripsi Anggaran Proyek Game 

 

Berikut ini adalah biaya-biaya yang dianggarkan dalam proyek produksi 

Tuyul The Game: 

1. Tenaga Kerja 

 

a. Tenaga Kerja Manajer 

 

Dalam proyek pembuatan Tuyul The Game, terdapat tenaga kerja 

manajer yang bertugas merencanakan jadwal produksi serta 

mengawasi jalannya produksi. Tenaga kerja ini berjumlah 2 orang. 
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b. Tenaga Kerja Pembuat Program 

 

Dalam proyek pembuatan Tuyul The Game, terdapat tenaga kerja 

pembuat program yang bertugas dalam membuat program game dan 

menjalan kan aset-aset yang diberikan. Tenaga kerja ini berjumlah 4 

orang. 

c. Tenaga Kerja Pembuat Gambar, Animasi, dan Entertaiment 

 

Dalam proyek pembuatan Tuyul The Game, terdapat tenaga kerja 

untuk membuat gambar, animasi, dan entertaiment yang berjumlah 

2 orang. 

d. Tenaga Kerja Desain Game 

 

Dalam proyek pembuatan Tuyul The Game, terdapat tenaga kerja 

desain game yang bertugas dalam mendesain alur game. Tenaga 

kerja ini berjumlah 2 orang. 

3. Material produksi game 

 

a. Model Karakter 

 

Model karakter merupakan material produksi game yang akan 

digunakan oleh pembuat program dalam memproduksi game. Satuan 

dari material ini adalah karakter dengan jumlah 6 karakter. 

b. Model Objek 

 

Model objek merupakan material produksi yang berisikan objek 

rumah, interior rumah, jalanan, hutan, dan model objektif dari game. 

Satuan dari material ini adalah paket dengan jumlah 1 paket 
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c. User Interface 

 

User Interface merupakan tampilan yang muncul pada game seperti 

tombol-tombol. satuan dari material ini adala paket dengan jumlah 1 

paket. 

4. Biaya Overhead Proyek 

 

a. Program Pembuatan Game 

 

Program pembuatan game merupakan perlengkapan pembuatan 

game yang dipakai dalam produksi serta mengembangkan game. 

Program ini berbayar sehingga termasuk kedalam anggaran 

proyek. Satuan dari program ini adalah paket berjumlah 1. 

b. Program Pembuatan Musik 

 

Program pembuatan musik digunakan untuk membuat musik yang 

ada didalam game. Program ini berbayar dengan satuan paket 

berjumlah 1. 

c. Biaya Internet 

 

Dalam produkis pembuatan game, diperlukan internet sebagai 

sarana yang membantu dalam memproduksi game. Satuan dari 

biaya internet adalah paket dengan jumlah 1. 

d. Biaya Advertising 

 

Biaya advertising merupakan biaya yang digunakan untuk 

memasarkan game lewat media advertising seperti google ads. 

Satuan dari biayad advertising adalah paket dengan jumlah 1. 
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e. Biaya Survey 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan survey dalam mencari 

sebuah ide game. 

f. Biaya Materai 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk membuat materai pada game yang 

telah dihasilkan agar terjaga keaslian dari game tersebut. 

g. Dokumen Kontrak 

 

Biaya yang dikelurakan dalam pembuatan dokumen proyek seperti 

ketentuan pekerjaan, jangka waktu, dan juga upah. 

h. Penyusutan Peralatan Produksi Game 

 

Biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan peralatan produksi game 

 

seperti komputer dan Wifi. 

 

i. Back Up Data 

 

Biaya yang dikelurakan untuk menyimpan data atau source code dari 

 

game yang diproduksi. 

 
 

4.3 Analisis Perencanaan Anggaran 

 

4.3.1 Anggaran Biaya Material Langsung 

 

Berikut merupakan uraian rencana anggaran biaya material langsung 

dalam proyek produksi Tuyul The Game dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Model karakter didapatkan biaya sebesar Rp 120.000 per karakter 

dengan pembuatan karakter sebanyak 6 karakter. 

2. Model objek didapatkan biaya sebesar Rp 800.000 per paket. 

 

3. User-Interface didapatkan biaya sebesar Rp 350.000. 

 

Berikut ini adalah tabel anggaran biaya material langsung: 
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Tabel 4.1 Anggaran Biaya Material Langsung 

 
 

No 
Jenis 

Material 

 

Satuan 
 

Jumlah 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Biaya Material 

(Rp) 

 

1. 
Model 

Katakter 

 

Karakter 
 

6 
 

120.000 
 

720.000 

 

2 
 

Model Objek 
 

Paket 
 

1 
 

800.000 
 

800.000 

 

3 
User 

Interface 

 

Paket 
 

1 
 

350.000 
 

350.000 

  

Total Anggaran Biaya Material Langsung 
 

1.870.000 

 
 

Total anggaran biaya material langsung adalah sebesar Rp 1.870.000 yang 

meliputi biaya model karakter, biaya model objek, dan User – Interface. 

 

4.3.2 Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 

Berikut merupakan uraian rencana anggaran biaya tenaga kerja langsung 

dalam proyek produksi Tuyul The Game yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tenaga  kerja  pembuat  program  didapatkan  biaya  sebesar  Rp 

 

2.500.000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang. 

 

2. Tenaga kerja manajer didapatkan biaya sebesar Rp 1.000.000 dengan 

jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. 

3. Tenaga kerja pembuat gambar, animasi, dan entertaiment didapatkan 

biaya sebesar Rp 2.000.000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 

orang. 

4. Tenaga kerja desain game didapatkan biaya sebesar 1.500.000 dengan 

jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang 
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Berikut ini adalah tabel anggaran tenaga kerja langsung: 

 
 

Tabel 4.2 Anggaran Tenaga Kerja Langsung 

 
 

No 
 

Jenis Tenaga Kerja 
 

Jumlah 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Biaya 

Material (Rp) 

 

1. 
 

Pembuat Program 
 

4 
 

2.500.00 
 

10.000.000 

 

2. 
 

Manajer 
 

2 
 

1.000.000 
 

2.000.000 

 

3. 
Pembuat Gambar, Animasi, 

dan Entertaiment 

 

2 
 

2.000.000 
 

4.000.000 

 

4. 
 

Desain Game 
 

2 
 

1.500.000 
 

3.000.000 

  

Total Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 
 

19.000.000 

 
 

Total anggaran biaya material langsung adalah sebesar Rp 19.000.000 

yang meliputi biaya tenaga kerja pembuat program, manajer, pembuat gambar, 

animasi, dan entertaiment, dan desain game. 

 

4.3.3 Anggaran Biaya Overhead 

 

Berikut merupakan uraian anggaran biaya overhead dalam proyek 

produksi Tuyul The Game yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Program pembuatan game didapatkan biaya sebesar Rp 150.000 

 

2. Program pembuatan musik didapatkan biaya sebesar Rp 80.000 

 

3. Biaya internet didapatkan biaya sebesar Rp 250.000 

 

4. Biaya advertising didapatkan biaya sebesar Rp 100.000 

 

5. Penyusutan peralatan produksi game didapatkan biaya sebesar Rp 

300.000 
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6. Back up data didapatkan biaya sebesar Rp 250.000 

Berikut ini adalah tabel anggaran overhead proyek: 

 

Tabel 4.3 Anggaran Overhead Proyek 

 

 

No 

 

Uraian 

Anggaran Biaya Overhead Proyek 

Tetap Variable 

1. Program Pembuatan Game 0 150.000,- 

2. Program Pembuatan Musik 0 80.000,- 

3. Biaya Internet 0 250.000,- 

4. Biaya Advertising 0 100.000,- 

5. Penyusutan Peralatan Produksi Game 300.000,- 0 

6. Back Up Data 250,000,- 0 

 Total Anggaran Biaya Overhead Proyek 550.000,- 580.000,- 

 
 

Total anggaran biaya overhead tetap adalah sebesar Rp 1.550.000 dan total 

anggaran biaya overhead variable adalah sebesar Rp 1.050.000. 

 

4.4 Realisasi Anggaran 

 

4.4.1 Realiasasi Material Langsung 

 

Berikut merupakan uraian realisasi biaya material langsung dalam proyek 

produksi Tuyul The Game dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Model karakter mengeluarlan biaya sebesar Rp 100.000 per karakter 

dengan pembuatan karakter sebanyak 6 karakter. 

2. Model objek mengeluarkan biaya sebesar Rp 500.000 per paket. 

 

3. User-Interface mengeluarkan biaya sebesar Rp 320.000 per paket. 

 

Berikut ini adalah tabel realisasi biaya material langsung: 

 
 

Tabel 4.4 Realisasi Biaya Material Langsung 

 
 

No 
Jenis 

Material 

 

Satuan 
 

Jumlah 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Biaya 

Material (Rp) 

 

1. 
Model 

Katakter 

 

Karakter 
 

6 
 

100.000 
 

600.000 

 

2 
 

Model Objek 
 

Paket 
 

1 
 

500.000 
 

500.000 

 

3 
User 

Interface 

 

Paket 
 

1 
 

320.000 
 

320.000 

  

Total Realisasi Biaya Material Langsung 
 

1.420.000 

 
 

4.4.2 Realisasi Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 

Berikut merupakan uraian realisasi biaya tenaga kerja langsung dalam 

proyek produksi Tuyul The Game yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tenaga kerja pembuat program mengeluarkan biaya sebesar Rp 

 

3.000.000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4 orang. 

 

2. Tenaga kerja manajer mengeluarkan biaya sebesar Rp 1.000.000 

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. 

3. Tenaga kerja pembuat 

 

4. gambar, animasi, dan entertaiment mengeluarkan biaya sebesar Rp 

 

4.000.000 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. 
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5. Tenaga kerja desain game mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000 

dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang. 

Berikut ini adalah tabel realisasi tenaga kerja langsung: 

 
 

Tabel 4.5 Realisasi Tenaga Kerja Langsung 

 
 

No 
 

Jenis Tenaga Kerja 
 

Jumlah 
Harga Satuan 

(Rp) 

Jumlah Biaya 

Material (Rp) 

 

1. 
 

Pembuat Program 
 

4 
 

3.000.000 
 

12.000.000 

 

2. 
 

Manajer 
 

2 
 

1.000.000 
 

2.000.000 

 

3. 
Pembuat Gambar, Animasi, 

dan Entertaiment 

 

2 
 

4.000.000 
 

8.000.000 

 

4. 
 

Desain Game 
 

2 
 

1.500.000 
 

3.000.000 

 
Total Realisasi Biaya Tenaga Kerja Langsung 25.000.000 

 

4.4.3 Realisasi Biaya Overhead 

 

Berikut merupakan tabel realisasi biaya overhead dalam proyek produksi 

Tuyul The Game : 

 

Tabel 4.6 Realisasi Biaya Overhead 

 

 

No 

 

Uraian 

Anggaran Biaya Overhead Proyek 

Tetap Variable 

1. Program Pembuatan Game 0 50.000,- 

2. Program Pembuatan Musik 0 80.000,- 
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No 

 

Uraian 

Anggaran Biaya Overhead Proyek 

Tetap Variable 

3. Biaya Internet 0 250.000,- 

4. Biaya Advertising 0 0 

 

5. 

Penyusutan Peralatan 

 

Produksi Game 

 

450.000,- 

 

0 

6. Back Up Data 250,000,- 0 

 Total Anggaran Biaya 

 

Overhead Proyek 

 

700.000,- 

 

380.000,- 

 

 

Dari anggaran overhead diatas, untuk biaya advertising tidak memiliki 

biaya dikarenakan kegiatan pemasaran game tidak dikenakan biaya alias gratis 

melalui sebuah platform website yang dimana untuk mengupload dan memasarkan 

game bisa dilakukan secara gratis. 

 

4.5 Laporan Anggaran 

 

Berikut ini adalah laporan anggaran yang menampilkan perbadingan 

antara besarnya anggaran dan realisasi biaya proyek produksi game: 
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Tabel 4.7 Laporan Anggaran 

 

 

Uraian 

Anggaran 

 

Biaya Proyek 

Realisasi Biaya 

 

Proyek 

Selisih 

 

Lebih/(Kurang) 

1.  Biaya material Proyek    

Model Karakter 720.000 600.000 120.000 

Model Objek 800.000 500.000 300.000 

User-Interface 350.000 320.000 30.000 

Jumlah Biaya Material 1.870.000 1.420.000 450.000 

2.  Biaya Tenaga Kerja 

 

Langsung 

   

Pembuat Program 10.000.000 12.000.000 (2.000.000) 

Manajer 2.000.000 2.000.000 - 

Pembuat Gambar, Animasi, 

 

dan Entertaiment 

 

4.000.000 

 

8.000.000 

 

(4.000.000) 

Desain Game 3.000.000 3.000.000 - 

Jumlah Biaya Tenaga Kerja 19.000.000 25.000.000 (6.000.000) 

3.  Biaya Overhead    

Biaya Variable 580.000 380.000 200.000 

Biaya Tetap 550.000 700.000 (150.000) 

Jumlah Biaya Overhead 1.130.000 1.080.000 50.000 

 
 

Dapat dilihat dari tabel laporan anggaran bahwa biaya material 

sebesar Rp 450.000 disebabkan nilai anggaran material lebih besar dari pada 

nilai realisasi material.Begitu juga dengan biaya tenaga kerja merugi sebesar 
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Rp 6.000.000 dikarenakan nilai realisasi lebih besar daripada nilai anggaran. 

Sedangkan biaya overhead untung sebesar Rp 50.000 dikarenakan nilai 

anggaran lebih besar daripada nilai realisasinya. 

 
 

4.6 Deskripsi Produk Proyek 

 

Pada kegiatan proyek pembuatan games di ICE Institute, menghasilkan 

sebuah game yang berjudul “Tuyul The Game”. Berikut ini adalah penjelasan 

tentang deskripsi game yang diproduksi pada proyek ini: 

Gambar 4.1 Logo Game 

 
 

4.6.1 Game Overview 

 

Tuyul The Game merupakan game dengan genre petualangan dimana 

pemain akan bermain sebagai tuyul yang dipanggil oleh dukun untuk mencuri harta 

dari warga dalam suatu perumahan. Game ini dikembangkan untuk platform 

android dengan target pemainnya adalah umur 12 tahun ke atas.Cerita bermula 

ketika seorang dukun ingin mencuri harta dari warga dalam suatu perumahan 

dengan menggunakan tuyul, ketika dukun tersebut memanggil dan memerintahkan 

Tuyul untuk mencuri harta dari salah satu rumah dalam perumahan tersebut, tuyul 

yang  dia  panggil  tertangkap  warga  dan  kemudian  dukun  kabur  dari 



36 
 

 

 

 

 

persembunyiannya. Beberapa hari kemudian, dukun tersebut mencoba kembali 

untuk mencuri harta dari warga. 

 
 

Gambar 4.2 Karakter Tuyul 

 
 

Merupakan karakter dari pemain dalam game ini. Memiliki perawakan yang kecil 

dan pergerakan yang lincah. 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Main Menu 

 
 

Main Menu merupakan tampilan luar dari game yang berisikan berbagai 

tombol berikut: 
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1. Play – opsi untuk memainkan game. 

 

2. Options – opsi untuk mengubah beberapa pengaturan dalam game. 

 

3. Credits – opsi untuk menampilkan daftar pengembang dan yang 

terlibat dalam pembuatan game. 

4. Exit – opsi untuk keluar dan menutup game. 
 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Saat Bermain 

 
 

Terlihat Kendali dalam game ini berupa D-pad untuk bergerak secara bebas 

dan tombol aksi untuk melakukan berbagai aksi. 
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Gambar 4.5 Tampilan Saat Didalam Stage 

 
 

Pemain bermain sebagai tuyul dengan tindakan yang meliputi mencuri 

harta dan menghindar deteksi. Pencurian harta dari warga dilakukan dengan 

mengambil uang yang berceceran dan juga mengecek tempat seperti lemari dan 

meja untuk mendapatkan uang hingga mencapai total yang diinginkan oleh 

dukun.Menghindar dari deteksi baik dari warga maupun tuyul lainnya dilakukan 

dengan menggunakan kemampuan tuyul untuk lari cepat sehingga menyebabkan 

warga atau tuyul lain terkejut dan tidak dapat bergerak sementara atau dapat juga 

dilakukan dengan tracking atau pengambilan rute jalan yang jauh dari zona 

pandangan musuh. 

Tuyul The Game merupakan permainan yang menggunakan aspek 

berpetualang dalam lingkungan perumahan dengan tujuan untuk menghindari 

deteksi dari musuh-musuh yang dapat menggagalkan misi pemain. Tampilan dalam 

permainan ini terdapat dua jenis, ketika dalam perjalanan dari persembunyian 

dukun hingga wilayah perumahan yang berbentuk seperti tampilan peta open-world 

dan ketika dalam rumah dari warga yang mana ditampilkan interior dari suatu 
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rumah. Gerak kamera atau tampilan pada pemain seperti perspektif orang ketiga 

dan dinamis sehingga bisa digerakkan sendiri oleh pemain, kamera akan mengikuti 

pergerakan pemain, seiring dengan jarak penglihatan yang dapat dijangkau pemain. 

Selain itu, dalam kedua tampilan tersebut juga terdapat tombol yang sebagai media 

untuk menggerakkan Tuyul pemain disertai dengan tombol untuk melakukan suatu 

aksi yang mampu membantu pemain dalam menghindari musuh-musuh. 

 

 

 

Gambar 4.6 Peta di Game 

 
 

Hal yang harus dilakukan oleh pemain disini adalah pergi ke rumah warga 

yang sudah ditentukan oleh dukun melalui peta open-world yang kemudian pemain 

masuk ke rumah warga sehingga menjadi tampilan interior. Kemudian setelah 

selesai mendapatkan target yang diminta, kabur dari rumah tersebut dan 

menghindari tuyul-tuyul di jalanan peta open-world yang mencuri hasil curian 

pemain. Pemain dapat menggunakan kemampuan-kemampuan yang didapatkan 

dalam bermain untuk memudahkan menghindari segala rintangan yang ada. 
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Untuk menyelesaikan misi pencurian dalam setiap rumah, pemain harus 

dapat menghindari tangkapan dari musuh-musuh yang merupakan orang-orang 

yang menempati rumah yang hendak dicuri, seiring berjalannya permainan, 

berbagai jenis musuh akan bertambah seiring dengan kemampuan yang dimiliki 

oleh pemain agar dapat melewati musuh-musuh yang sulit tersebut. 

 

 
 

 
Gambar 4.7 Tampilan Pemasaran Game 

 
 

Setelah pengembangan dan produksi Tuyul The Game sudah jadi, game 

tersebut di upload ke Itch.io agar nantinya bisa di download dan dimainkan. 
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BAB 5 BAB V 
 

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan diatas, penulis 

dapat menyimpulkan hasil analisis anggaran dan realisasi biaya proyek produksi 

game sebagai berikut: 

1. Anggaran biaya meliputi anggaran material, anggaran biaya tenaga kerja, dan 

anggaran biaya overhead. 

2. Anggaran material berisikan biaya model karakter, biaya model objek, dan biaya 

 

user-interface. 

 

3. Anggaran biaya tenaga kerja berisikan biaya tenaga kerja pembuat program, 

biaya tenaga kerja pembuat animasi, gambar, dan entertaiment, biaya tenaga 

kerja manajer, dan biaya tenaga kerja desain game. 

4. Anggaran biaya overhead berisikan biaya upah tak langsung, biaya materai, 

biaya survey, biaya pembuatan dokument kontrak, biaya penyusutan peralatan 

produksi game, dan biaya back-up data. 

5. Hasil dari realisasi biaya proyek menunjukkan peningkatan pada biaya tenaga 

kerja dan penurunan pada biaya material dan biaya overhead. 

6. Laporan anggaran menunjukkan bahwa biaya material nilai anggaran material 

lebih besar dari pada nilai realisasi material.Begitu juga dengan biaya tenaga 

kerja merugi dikarenakan nilai realisasi lebih besar daripada nilai anggaran. 

Sedangkan biaya overhead untung dikarenakan nilai anggaran lebih besar 

daripada nilai realisasinya. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah terurai maka selanjutnya adalah saran 

dari hasil analisis anggaran dan realisasi biaya proyek produksi game sebagai 

berikut: 

1. Untuk Perusahaan 

 

Dalam menjalankan suatu proyek perlu memperhatikan perencanaan 

anggaran agar pelaksanaan proyek bisa terarah dan terciptanya efektifitas 

biaya pengeluaran untuk proyek kedepannya. 

2. Untuk Pembaca 

 

Diharapkan hasil analisis dan realisasi biaya pada laporan ini bisa 

dikembangkan untuk kedepannya apabila mengikuti proyek dari sebuah 

perusahaan 
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