
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Gambaran Umum Tentang Anggaran 

Secara sederhana anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana yang 

merupakan langkah realistis yang telah ditentukan sebelumnya. Rancana memuat 

rincian kegiatan untuk mencapai tujuan yang akan dilaksanakan dalam jangka 

waktu tertentu. Anggaran diperlukan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan 

datang. 

Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan pengendalian. Ukuran dan sifat anggaran bervariasi tergantung 

pada karakteristik departemen masing-masing dan skala rumitnya masalah yang di 

hadapi. Namun demikian teknik dan prosedur pelaksanaanya mempunyai banyak 

kesamaan karena dilandasi oleh teori yang sama. 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran menurut Gunawan Adisaputro (2003 : 6) adalah : 

“Business budget adalah suatu pendekatan formal dan sistematis dari 

pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

kordinasi dan pengawasan”. 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan : 

1. Anggaran bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan sengaja dalam 

bentuk tertulis. 

2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran harus disusun berurutan 

dan berdasarkan suatu logika. 

3. Anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasar pada 

beberapa asumsi tertentu. 

4. Keputusan yang diambil menajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi 

manajemen dari segi perencanaan, koordinasi, dan Pengawasan. 



 

Sedangkan pengertian anggaran menurut M. Munandar (2001 : 1) adalah 

sebagai berikut : 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 
yang akan datang”. 
 

 Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa suatu anggaran 

mempunyai empat unsur, yaitu : 

1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran juga 

merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan terlebih 

dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang mencakup semua kegiatan yang 

akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit non moneter dan moneter yaitu unit (kesatuan) yang 

dinyatakan dalam satuan uang dan dapat diterapkan pada berbagai kegiatan 

perusahaan yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukan bahwa anggaran 

berlaku untuk masa yang akan datang. Ini berarti apa yang akan terjadi serta 

apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

 

Sedangkan menurut M. Nafarin (2004 : 12) Anggaran adalah : 

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan”. 

 

Secara singkat anggaran adalah rencana keuangan, akan tetapi bagi 

manajemen anggaran merupakan suatu sarana untuk keperluan perencanaan dan 

pegendalian yang sangat penting.  

 

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Anggaran 

Anggaran berfungsi sebgai alat bantu bagi manajemen untuk menentukan 

kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, sasaran apa yang 

akan diuji, berikut di bawah ini penulis sajikan beberapa fungsi anggaran menurut 

para ahli di antaranya : 



 

M. Munandar (2001 : 10) mengemukakan bahwa anggaran mempunyai 

tiga kegunaan pokok, yaitu : 

1. Sebagai Alat Pedoman Kerja 

    Anggaran befungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta        

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-

kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

    Anggaran berfunsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua 

bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling 

bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

    Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai realisasi kegiatan 

perusahaan dengan membandingkan apa yang tertuang dalam anggaran 

dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja, dapatlah dinilai apakah 

perusahaan telah berhasil atau tidak. 

 

Tujuan anggaran menurut M. Nafarin (2004 : 15) diantaranya adalah: 

“1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam   

memilih    sumber   dan penggunaan dana. 

2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 

digunakan. 

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis 

penggunaan dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan. 

4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal. 

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena 

dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 

6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap 

usulan yang berkaitan dengan keuangan”. 

 

Sedangkan tujuan anggaran menurut Indra Bastian (2001 : 81) adalah : 

“Anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat 

manajemen dan instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir 

penyusunan anggaran merupakan hasil persetujuan politik, sehingga 

tujuan pengeluaran sebaiknya disetujui para legislator. Dalam hal ini 

pihak unit kerja pemerintah akan menjadi pusat pelaksanaan 

pengelolaan dana dan program”. 

 



 

2.1.3 Pengelompokkan Anggaran 

Sebagai alat bantu manajemen anggaran mempunyai ruang lingkup yang 

luas. Oleh karena itu, perlu diketahui pengelompokkan anggaran yang benar. 

Anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya berbeda baik dari isi, bentuk 

dan kegunaannya. Menurut Ellen Christina (2001 : 12) secara garis besar 

anggaran dikelompokkan berdasarkan : 

1. Pengelompokkan Berdasarkan Ruang Lingkup atau Intensitas 

Penyusunan  

a. Anggaran Parsial 

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untuk 

bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

b. Anggaran Komprehensif 

Yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis 

kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, 

produksi, keuangan, personalia dan administrasi. 

2. Pengelompokkan Berdasarkan Fleksibilitasnya 

a. Anggaran Tetap 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 

volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut disusun rencana 

mengenai revenue, cost dan ekspense. 

b. Anggaran Kontinyu 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 

volume tetentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya 

revenue, cost dan ekspense namun secara periodik dilakukan pencatatan 

kembali. 

3. Pengelompokkan Berdasarkan Periode Waktu 

a. Anggaran Jangka Pendek 

Yaitu Anggaran yang disusun untuk periode satu tahun.  

b. Anggaran Jangka Panjang 

Yaitu Anggaran yang disusun untuk periode lebih dari satu tahun. 

 



 

2.1.4 Karakteristik dan Prinsip-prinsip Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001:490) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut : 

“1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

2. Anggaran pada umumnya menckup jangka waktu satu tahun, 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung 

jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran 

4. Usulan anggaran telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 

tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisa dan dijelaskan”. 

 

Menurut Mulyadi (2001:511) selain karakteristik secara umum di atas 

terdapat pula karakteristik-karakteristik anggaran yang baik, yaitu : 

“1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi 

perusahaan. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian”. 

 

  Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran dinyatakan 

dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan serta berisi komitmen atau 

kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima 

tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan hanya dapat 

diubah di bawah kondisi tertentu. Selain itu anggaran juga dapat berfungsi sebagai 

perencanaan dan pengendalian. 

  Adapun Prinsip-prinsip aggaran yang dikemukakan oleh Indra Bastian 

(2001 : 81-82), bahwa dalam prinsip penyusunan anggaran (APBD/APBN) di 

Indonesia pada umumnya berlaku sama, yaitu : 

1. Prinsip Anggaran yang Berimbang da Dinamis 

Penyusunan APBD haruslah mencermikan keseimbangan antara penerimaan  

dan pengeluaran. 



 

2. Prinsip Disiplin Anggaran 

Setiap Dinas Instansi/Dinas/Lembaga/Satuan/Unit Kerja hendaknya 

menggunakan secara efisien, tepat guna serta tepat waktu dalam 

mempertaggung jawabkannya 

3. Prinsip Kemandirian 

Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan 

potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain, 

contohnya : Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat. 

4. Prinsip Prioritas 

Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioitas utama 

pembangunan di daerah, 

5. Prinsip Efisien dan Efektifitas Anggaran 

Menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah skala prioritas. 

 

2.1.5 Keunggulan dan Keterbatasan Anggaran 

Anggaran dihasilkan oleh proses penyusunan anggaran, maka dengan 

penyusunan anggaran secara cermat dan baik akan memberikan beberapa 

keunggulan pada organisasi atau perusahaan yang menggunakannya, seperti yang 

dikemukakan oleh M. Nafarin (2004:15-16), sebagai berikut : 

“a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan. 

c. Dapat memotivasi pegawai. 

d. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

f. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer”. 

 

Meskipun banyak manfaat dan keunggulan yang diperoleh dengan 

penyusunan anggaran, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan yang 

membatasi anggaran. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut M. Nafarin (2004:1), 

yaitu: 



 

“a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga 
mengandung unsur ketidakpastian. 

b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan 
tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan 
mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan 
akurat. 

c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 
menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran 
dapat menjadi kurang efektif”. 

 

2.1.6 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran 

setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program tersebut. 

Dalam menyusun anggaran, program-program tersebut diterjemahkan sesuai 

dengan tanggung jawab setiap manajer dalam melaksanakan program kerja sama 

para manajer dari berbagai jenjang organisasi. 

Sebelum penyusunan anggaran perlu dilakukan persiapan-persiapan serta 

penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran. Adapun 

prosedur dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : 

I. Persiapan Sebelum Penyusunan Anggaran 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun anggaran                

adalah : 

A. Periode Anggaran 

Anggaran harus menunjukan periode waktu tertentu yang dinamakan 

periode anggaran. Anggaran biasanya disusun untuk jangka waktu satu tahun (12 

bulan) yang kemudian dibagi lagi ke dalam periode tertentu untuk memudahkan 

dalam perencanaan dan pengendaliaanya. 

M. Nafarin (2004:22), menjelaskan bahwa menurut periodenya anggaran 

dibagi menjadi : 

“1. Anggaran Strategis atau anggaran jangka panjang adalah 

anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. 

2. Anggaran Taktis atau anggaran jangka pendek adalah anggaran 

yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu 

tahun. Anggaran ini dibagi menjadi : 

a. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu 

periode tertentu umumnya satu tahun yang disusun setiap 

akhir periode. 



 

b. Anggaran Kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk 

memperbaiki anggaran yang telah dibuat, misalnya tiap 

bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat 

dalam setahun mengalami perubahan”. 

 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Menurut M. Munandar (2001:11-12) mengemukakan bahwa faktor-

faktor secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Faktor-faktor Intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat di dalam perusahaan sendiri.  

Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a. Penjualan tahun-tahun yang lalu. 

b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran 

distribusi dan sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) 

maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif). 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 

g. Kebjaksanaan-kebijaksaaan perusahaaan yang berkaitan dngan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, di 

bidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi maupun 

di bidang personalia. 

2. Faktor-faktor Ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh 

terhadap kehidupan perusahaan.  

Faktor-faktor ekstern tersebut antara lain berupa : 

a. Keadaan persaingan. 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

c. Tingkat penghasilan masyarakat. 

d. Tingkat pendidikan masyarakat. 

e. Tingkat penyetaraan penduduk. 



 

f. Agama, Adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan. 

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya, 

 

C. Komite Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran diperlukan suatu unit organisasi yang 

mengkoordinasikan berbagai jenis usulan anggaran dariberbagai pusat 

pertanggung jawaban untuk kemudian disusun menjadi rancangan induk (Master 

Budget). Unit organisasi ini disebut Komite Anggaran. 

Komite Anggaran dibentuk pada saat proses penyusunan anggaran saja. 

Jika proses penyusunan anggaran perusahaan telah selesai, komite anggaran 

menjadi tidak berfungsi dan fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran 

diserahkan kepada unit organisasi perusahaan. 

 

II. Pendekatan Penyusunan Anggaran 

Menurut Sofyan Syahri Harahap (2001 : 83-84), mengemukakan tiga 

cara pembuatan anggaran ditinjau dari siapa yang membuatnya, yaitu : 

1. Otoriter atau Top Down 

Dalam metode otoriter, anggaran disusun dan diterapkan sendiri oleh 

pimpinan anggaran. Inilah yang harus dilaksanankan pimpinan anggaran tanpa 

keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya jika 

karyawan tak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan 

tidak tepat jika diserahkan kepada bawahan. Hal ini bisa terjadi dalam 

perusahaan yang karyawannya tidak memiliki keahlian yang cukup untuk  

menyusun suatu anggaran. 

2. Demokrasi atau Bottom Up 

Dalam metode demokrasi anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan 

karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan 

diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang dicapainya dari masa yang 

akan datang. Metode ini dapat digunakan jika karyawan sudah memiliki 



 

kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan 

menimbulkan proses yang lama dan berlarut.  

3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up 

Metode ini adalah campuran dari kedua metode di atas. Disini perusahaan 

menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan kemudian untuk 

selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi ada 

pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh bawahan sesuai 

dengan pengarahan atasan.  

 

 Metode yang baik tergantung pada kondisi perusahaan atau lembaga. 

Metode otoriter bisa cepat dan memenuhi selera pimpinan tetapi belum tentu 

dapat menggerakkan partisipasi bawahan. Tetapi metode ini sangat tepat dipakai 

jika kemampuan bawahan relatif rendah dan suasana konflik terjadi diperusahaan. 

Sedangkan metode demokrasi agak lambat prosesnya, karena banyak melibatkan 

banyak orang dengan banyak sifat dan keinginan. Tetapi metode ini dapat 

mengajak partisipasi dan tanggung jawab bawahan. Dan ini baik diikuti jika 

sumber daya manusia memlki kemampuan untuk itu. Metode campuran dapat 

mengurangi kelemahan-kelemahan dari dua metode di atas. 

 

III. Prosedur Peninjauan Anggaran 

Anggaran merupakan pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja serta 

alat pengawasan kerja. Dengan memahami dan membiasakan diri melakukan 

penganggaran, Perusahaan atau Badan akan lebih mampu dalam memprediksi 

perubahan yang akan terjadi dan dampaknya bagi kegiatan operasi, serta 

mempersiapkan sedini mungkin segala perangkat yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dengan penganggaran, tidak hanya 

perencanaan kegiatan yang dapat dilakukan, tetapi juga koordinasi dan 

pengendaliannya. Ketiga fungsi manajemen itu tercermin dalam proses 

penganggaran. 

Konsep anggaran di atas merupakan alat bantu bagi manajemen dalam 

melaksanakan tugas manajemen  untuk  mencapai tujuan yang dibebankan 

kepadanya. Selain melihat dari fungsi manajemen di atas anggaran harus disusun 



 

berdasarkan format budget yang sesuai dengan akuntansi sehingga bisa 

dibandingkan dan dianalisis perbandingannya antara actual dan budget sehingga 

diketahui selisihnya. Selisih tersebut dianalisis dan dikaji penyebabnya. Maka dari 

itu dibawah ini terdapat langkah ataupun cara untuk meninjau pelaksanaan 

anggaran yang telah dilakukan agar dapat mengetahui penyebab penyimpangan 

untuk perbaikan di masa yang akan datang, menurut Sofyan Syahri Harahap 

(2001 :75) langkah tersebut dapat ditinjau dari segi : 

1. Perencanaan 

Anggaran adalah merupakan tool of  planning. Anggaran dapat menjadi 

bagian dari corporate strategy, dan juga mengandung filosofi perusahaan. 

Tujuan perusahaan dalam berbagai bentuk : tujuan umum, tujuan khusus, 

strategi perusahaan, dan tujuan yang dijabarkan dalam bentuk angka 

kuantitatif dimasukan dalam anggaran ini. Dan anggaran inilah yang nanti 

menjadi kmpas, arah, dan pedoman kerja manajemen. 

2. Stewardship 

Anggaran merupakan tool of stewardship. Anggaran sudah merupakan arah 

dan tujuan yang akan dicapai dan akan dijadikan sebagai media mengarahkan 

semua kegiatan, semua bagian, semua eselon, dan tinggi manajemen dalam 

mencapai tujuan. Dalam anggaran sudah terangkum semua apa yang akan 

dilaksanakan, bagaimana cara melaksanaknnya, dan pilihan ini sudah 

merupakan hasil pemilihan dari berbagai alternatif yang terbaik sesuai dengan 

kondisi usaha dan kondisi ekonomi. Jika anggaran tidak berfungsi seperti ini 

maka sebaiknya agar cepat-cepat dilakukan koreksi atau revisi anggaran. 

3. Koordinasi 

Anggaran itu adalah tool of coordinating. Anggaran dapat membantu 

mengkoordinir semua sumber daya, dana, dan manusia yang ada dalam 

perusahaan sehingga searah dengan tujuan perusahaan. Dalam penyusunan 

anggaran sebenarnya hal ini sudah menjadi perhatian penyusunnya. Anggaran 

harus dapat menyesuaikan dan mengharmoniskan semua kegiatan, semua 

kepentingan bagian, dan mengarahkannya pada tujuan organisasi. 

 



 

4. Pengawasan 

Anggaran juga merupakan tool of control. Anggaran dijadikan sebagai alat 

untuk melakukan fungsi pengawasan. Dengan adanya anggaran maka standar 

kerja sudah ada, kemudian system akuntansi atau system informasi lainnya 

akan menjadi angka realisasi yang dapat kita hadapkan dengan standar atau 

sasaran yaitu anggaran. Perbedaan antara dua angka ini akan merupakan 

penyimpangan atau varians. Penyimpangan ini sebenarnya tidak akan terjadi 

jika harapan kita sama dengan kenyataan. Dan biasanya penyimpangan ini 

bisa dua kemungkinan : 

a. Penyimpangan yang menguntungkan 

b. Penyimpangan yang tidak menguntungkan. 

5. Pelaporan 

Pelaksanaan anggaran harus terus dimonitor dan dievaluasi. Laporan yang 

dibuat oleh manajemen berisi informasi tentang realisasi yang dicapai 

perusahaan harus dibandingkan dengan anggaran sehingga diketahui selisih 

(penyimpangan) sehingga dari laporan ini manajemen dapat melakukan tindak 

lanjut, berupa pengkajian, apa penyebab terjadinya penyimpangan itu. Hasil 

dari pengkajian ini akan dapat digunakan untuk : 

a. Mengoreksi bagian yang mengalami penyimpangan yang tidak 

menguntungkan 

b. Menjadikan bagian yang menguntungkan sebagai percontohan 

c. Memberikan penghargaan kepada bagian yang mengalami penyimpangan 

yang menguntungkan 

d. Memberikan sanksi kepada bagian yang mengalami penyimpangan tidak 

menguntungkan 

e. Menjadikannya sebagai bahan perbaikan anggaran tahun berjalan 

f. Menjadikannya sebagai bahan penyusunan anggaran dimasa yang akan 

datang. 

Demikanlah tinjauan yang dilakukan dalam upaya membantu manajemen 

dalam melaksanakan tanggung jawabnya mencapai tujuan perusahaan. 

 



 

2.1.7 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Tujuan Penyusunan Anggaran menurut Jajuk Herawati dan Sunarto 

(2004:4) adalah : 

“1. Menyatakan harapan perusahaan secara jelas dan formal 
sehingga bisa memberikan arah terhadap apa yang hendak 
dicapai manajemen. 

2. Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 
terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan 
dilaksanakan. 

3. Menyediakan rencana secara terinci mengenai aktivitas dengan 
maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan 
pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya 
mencapai tujuan perusahaan. 

4. Mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam rangka 
memaksimalkan sumber daya. 

5. Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu 
dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari 
perlu tidaknya tindakan koreksi”. 

 

2.2 Anggaran Daerah 

2.2.1 Pengertian Anggaran Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pedoman 

pelaksanaan kegiatan keuangan di daerah yang disusun dalam kurun waktu 

tertentu. Menurut Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Pengawasan Penyusunan dan perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Daerah, menyatakan bahwa : 

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana 

pembiayaan selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah”. 

 

  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan 

salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan 

memperhatikan potensi yang ada dan keanekaragaman daerah. 



 

2.2.2 Fungsi Anggaran Daerah 

Anggaran daerah mempunyai peranan penting dalam menjalankan 

otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adapun fungsi 

anggaran daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 38 Tahun 

2002 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut: 

“1. Suatu sarana untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata 
dan bertanggung jawab 

2. Suatu pemberian kuasa kepada daerah dalam batas-batas 
tertentu. 

3. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah 
khususnya karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemeritah. 

4. Suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah 
dengan cara yang lebuh mudah dan berhasil guna. 

5. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat”. 

 

2.2.3 Struktur Anggaran Daerah 

Struktur anggaran daerah mencerminkan pengelompokan komponen-

komponen anggaran berdasarkan suatu kerangka tertentu. Kerangka ini sangat 

penting artinya dalam rangka memudahkan proses pengelolaan anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 9 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten 

Subang bahwa struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari  

“1. Anggaran Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam 
periode tahun anggaran dan bersangkutan yang menjadi hak 
daerah dalam satu tahun anggaran dan menambah aktiva bersih 
daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana 
Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sama. 

2. Anggaran Belanja adalah semua pengeluaran kas Pemerintah 
Daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang 
menyebabkan penurunan aktiva bersih daerah yang terdiri dari 
belanja aparatur dan belanja publik”. 

 

2.3 Anggaran Belanja Daerah 

2.3.1 Pengertian Anggaran Belanja Daerah 

  Menurut Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 



 

Cara Pengawasan Penyusunan dan perhitungan Anggaran dan pendapatan Belanja 

Daerah, menyatakan bahwa : 

“Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam 

periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.” 

 

2.3.2 Struktur Anggaran Belanja Daerah 

Struktur Anggaran Belanja daerah berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Subang No. 9 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai  

berikut : 

I. Belanja Aparatur 

Belanja Aparatur adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang manfaatnya untuk aparatur. Belanja Aparatur terdiri dari : 

A. Belanja Administrasi Umum 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

4. Belanja Pemeliharaan 

B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 

1. Belanja Pegawai dan Pemeliharaan 

2. Belanja Barang dan Jasa 

C. Belanja Modal 

II. Belanja Publik 

Belanja Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

manfaatnya dirasakan langsung oleh publik Belanja Publik terdiri dari : 

A. Belanja Administrasi Umum 

1. Belanja Pegawai/Personalia 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

4. Belanja Pemeliharaan 

 



 

B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 

1. Belanja Pegawai dan Pemeliharaan 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Perjalanan Dinas 

C. Belanja Modal 

 

2.3.3 Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah 

Pengelolaan Administrasi Belanja Daerah harus berpedoman pada 

Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat meliputi : 

1. Pengurusan Administrasi 

Pengurusan Administrasi merupakan wewenang untuk mengadakan tindakan-

tindakan dalam rangka penyelenggaraan Rumah Tangga Daerah yang 

membawa akibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah. 

Pengawasan ini terdiri dari tindakan otorisasi dan tindakan ordonataor. 

2. Pengurusan Kebendaharawan 

Pengurusan Kebendaharawan merupakan wewenang untuk menerima, 

menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang, mencatat, serta 

berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada Gubernur. Pengurusan ini 

dilaksanakan oleh bendahara umum daerah dan satuan pemegang kas. 

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah : 

 “Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan umum pengelolaan 

keuangan daerah dalam rangka tertib dan disiplin pelaksanaan 

anggaran belanja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 

maka Gubernur mendelegasikan kewenangannya kepada Sekertaris 

Daerah dan atau Pengelola Keuangan Daerah tanpa mengurangi 

tanggung jawab Gubernur. Pendelegasian kewenangan dimaksud 

meliputi Otorisator, Ordonator dan Kebendaharawan dalam 

pengelolaan anggaran belanja daerah”. 

  

2.3.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

menurut Indra Bastian (2001:110) adalah sebagai berikut : 



 

I. Proses Penentuan Rencana Plafon APBD 

1. Bagian Keuangan, Dinas Pendapatan Propinsi dan Dinas-Dinas yang 

mengurus sumber penerimaan daerah, secara bersama-sama 

memperkirakan target anggaran pendapatan rutin dan pembangunan. 

2. Bahan penentuan rencana plafon anggaran belanja rutin diperoleh 

Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja/Lembaga Daerah didasarkan kepada 

surat edaran Kepala Daerah. 

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi, Bagian Keuangan, 

Bagian Penyusunan Progrm secara bersama menetukan rencana 

Anggaran Pembangunan berdasarkan skala prioritas program dan 

proyek di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah 

(REPELITADA). 

II. Proses Penentuan Proyek-Proyek Pembangunan 

1. Dinas/Lembaga Propinsi menyusun dan mengajukan perencanaan fisik 

dan perincian pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan. 

2. Bappeda Propinsi mengadakan penelitian tentang proyek berdasarkan 

skala prioritas Repelitada. 

3. Bagian Keuangan dan Bagian Penyusunan Program mengadakan 

penelitian jumlah biaya. 

III. Proses Penentuan Belanja Rutin  

1. Penentuan Belanja untuk gaji dan pension 

Anggaran belanja untuk gaji, biaya pensiun dan tunjangan lainnya 

direncanakan oleh Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, dan Dinas/ 

Lembaga Propinsi didasarkan oleh Surat Keputusan Kepegawaian. 

2. Penentuan Belanja Non Pegawai dalam anggaran rutin dilakukan 

sebagai berikut : 

a. Dinas/Lembaga Daerah menyusun dan merecanakan usulan kegiatan 

beserta pembiayaannya. 

b. Bagian Keuangan mengadakan penelitian dan penentuan prioritas. 

 

 



 

2.4 Belanja Administrasi Umum 

2.4.1 Pengertian Belanja Administrasi Umum 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 9 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten 

Subang, memberikan pengertian bahwa : 

“Belanja Administrasi Umum – Aparatur adalah belanja kegiatan 

operasional rutin untuk pemerintah daerah yang tidak berhubungan 

langsung dengan ada atau tidak adanya suatu program, tidak bersifat 

investasi (non investasi) dan manfaatnya diterima oleh aparatur”. 

 

“Belanja Administarsi Umum – Publik adalah belanja kegiatan 

operasional rutin unit pemerintah daerah yang tidak berhubungan 

langsung dengan ada atau tidaknya suatu program, tidak bersifat 

investasi investasi, serta manfaatnya dirasakan oleh publik”. 

 

Sedangkan menurut M. Munandar (2001 : 187) yang dimaksidkan 

anggaran biaya administrasi dan umum adalah : 

“Budget biaya administrasi dan umum adalah budget yang 

merancanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang 

terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi 

perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan 

perusahaan secara keseluruhan, yang didalmnya meliputi rencana 

tentang jenis biaya admnistrasi, jumlah dan waktu biaya administrasi 

terjadi dan dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan 

tempat (departemen) dimana biaya administrasi tersebut terjadi “. 

 

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan atau 

dinas instansi lainnya membagi bagian administrasi menjadi beberapa bagian atau 

departemen, maka rencana tentang biaya administrasi dan umum dari masing-

masing bagian (departemen) tersebut harus diperinci dan dipisahkan secara jelas. 

 

2.4.2 Prosedur Penyusunan Anggaran Belanja Administrasi Umum 

Prosedur penyusunan anggaran belanja administrasi dan umum 

berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat meliputi : 

“1. Pengesahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). 



 

2. Proses penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 

3. Proses pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

4. Proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 

5. Pencatatan dalam Register SKO, Register SPP, dan Register 

SPM. 

6. Penyusunan dan penyampaian oleh pemegang kas kepada 

Gubernur melalui Biro keuangan. 

7. Verifikasi terhadap SPP dan SPJ Satuan Pemegang Kas”. 

 

2.4.3 Pelaksanaan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

Adapun dasar-dasar Pelaksanaan Anggaran Belanja Admintrasi dan 

Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2003 

tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten 

Subang adalah sebagai berikut : 

1. Setiap awal tahun anggaran, Kepala Bawasda menetapkan para pejabat 

pengelola Anggaran Belanja Administrasi dan Umum. 

2. Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Administrasi dan Umum terdiri atas : 

a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Keputusan 

Otorisasi (SKO). 

b. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk 

menandatangani Surat Perintah Membayar. 

c. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk 

menandatangani Daftar Penguji. 

d. Pejabat pada Bagian Keuangan yang diberi wewenang untuk mengesahkan 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ). 

e. Kepala Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pemimpin pelaksana 

kegiatan. 

f. Pengelola Keuangan Satuan Kerja. 

g. Bendahara Umum Daerah. 

 

2.4.4 Jenis-jenis Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

Belanja Adminstrasi Umum merupakan bagian dari anggaran belanja rutin 

dalam penyusunan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

dan kebutuhan daerah. 



 

Belanja Administrasi Umum berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban 

dan Pengurusan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan  Penyusunan dan 

Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah terdiri dari : 

A. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa adalah semua belanja untuk pembelian barang habis 

pakai dan penyediaan jasa dalam satu tahun anggaran yang meliputi : 

1. Belanja bahan pakai atas kantor 

2. Belanja sisa kantor 

3. Belanja cetak dan  pengadaan 

4. Belanja sewa 

5. Belanja makanan dan minuman 

6. Belanja pakaian dinas 

7. Belanja bunga hutang 

8. Belanja asuransi 

9. Belanja depresiasi gedung 

B. Belanja Perjalanan Dinas 

Belanja Perjalanan Dinas adalah semua belanja untuk keperluan perjalanan 

aparatur dalam rangka kepentingan dinas yang meliputi : 

1. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri 

2. Belanja perjalanan pindah dalam dan luar negeri 

3. Belanja pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan 

C. Belanja Pemeliharaan 

Belanja Pemeliharaan adalah semua belanja untuk menjaga sarana dan 

prasarana untuk menunjang agar kegiatan aparatur dapat dipertahankan yang 

meliputi : 

1. Belanja pemeliharaan bangunan dan gedung 

2. Belanja pemeliharaan halaman kantor 

3. Belanja alat-alat angkut 

4. Belanja alat-alat kantor 

5. Belanja alat-alat studio dan alat komunikasi 

6. Belanja pemeliharaan buku perpustakaan 



 

2.4.5 Kegunaan Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

Secara umum, semua Budget atau anggaran termasuk juga anggaran 

belanja administrasi dan umum, mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu : 

1. Sebagai Pedoman Kerja, yang memberikan arah serta sekaligus memberikan 

target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengorganisasian kerja, agar semua bagian-bagian yang terdapat 

didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja, yang menjadi tolok ukur, alat pembanding 

untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan atau dinas instansi 

terkait. 

 

2.4.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja 

Administrasi dan Umum 

Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran 

yang termuat didalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya, untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan 

data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan didalam menyusun anggaran belanja administrasi dan umum, 

antara lain : 

1. Berbagai standard yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau dinas instansi 

terkait, yang berhubungan dengan biaya administrasi (misalnya standard 

pemakaian listrik dan sebagainya). 

2. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan atau dinas instansi terkait, 

khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada dilingkungan Bagian 

Administrasi, 

3. Metode alokasi biaya yang dipakai olehperusahaan atau dinas instansi terkait 

untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan (biaya 

bersama), menjadi beberapa kelompok biaya sesuai dengan tempat dimana 

biaya tesebut terdapat atau terjadi. 

 

 



 

2.4.7 Pelaporan Realisasi Anggaran Belanja Administrasi dan Umum 

Pelaporan anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengendalian suatu Perusahaan, Badan/Instansi Daerah. Dalam hal ini pelaporan 

Anggaran Belanja Administrasi dan Umum merupakan informasi bagi pihak 

manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan 

rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu laporan 

Anggaran Belanja Administrasi dan Umum harus benar-benar dibuat sedemikian 

rupa sehingga memudahkan pihak manjemen dalam menentukan kebijakan dan di 

dalam pengambilan keputusan. 

Slamet Sugiri (2000:206) mengemukakan bahwa : 

“Laporan keuangan prestasi untuk pusat biaya harus selalu 

mencakup perbandingan antara biaya yang ditetapkan dalam 

anggaran dan biaya yang sesungguhnya terjadi dengan identifikasi 

selisih. Selisih dikatakan menguntungkan (selisih laba) jika biaya 

sesungguhnya lebih kecil dari pada biaya yang dianggarkan, dan 

tidak menguntungkan (selisih rugi) jika terjadi sebaliknya. 

Perbandingan ini dilakukan baik untuk jumlah total maupun untuk 

setiap jenis biaya yang dapat dikendalikan”. 

  

Dari pendapat di atas laporan keuangan untuk pusat biaya yang termasuk 

di dalamnya adalah laporan biaya administrasi dan umum harus mencakup 

perbandingan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya 

yang akan menghasilkan selisih laba atau selisih rugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


