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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Anggaran  

 Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, manajemen perusahaan 

memerlukan suatu tindakan yang hati-hati dan cermat, sehingga dalam setiap 

tindakan dan pengambilan keputusan hendaknya manajemen harus selalu 

mengacu pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Untuk itu diperlukan suatu 

alat yang memadai dan digunakan sebagai pedoman dalam mencapai pelaksanaan 

rencana yang diinginkan. 

 Salah satu alat bantu yang dipergunakan dalam melaksanakan fungsi 

utama manajemen yaitu fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan  adalah anggaran, karena di dalamnya meliputi 

bagaimana menentukan dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan efektif dan 

efisien. Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang disusun 

berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses 

penyusunan program (programming). 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

 Pengertian anggaran yang dikemukakan oleh para ahli pada dasarnya 

sama, yaitu merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam bentuk tertulis 

mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk 

periode waktu tertentu. Anggaran mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Stoner (2001 : 613 ) berpendapat bahwa anggaran adalah : 

 “Budgets are formal quantitative statements of the resources set a side 
for carrying out planned activities over given periods of time. They are 
the most widely used means for planning and controlling activities at 
every level of an organization. The budget indicates the expenditure, 
revenue, or profits planned for some future date. The figures become the 
standard by which future performance is measured”.   

 



Bab II Tinjauan Pustaka 
 
 
 

 

11

 

 Pendapat di atas mengemukakan bahwa anggaran adalah sarana yang 

digunakan paling luas untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan dari setiap 

bagian organisasi. Anggaran mengukur pengeluaran, penghasilan, atau laba yang 

direncanakan dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang dan angka-

angka yang direncanakan menjadi standard.  

 

Hasan (2000; 117-118) berpendapat bahwa anggaran adalah: 

“Perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode 
tertentu. Didalamnya termasuk anggaran kas yang menunjukkan 
aliran kas, anggaran yang menunjukkan pengeluaran yang 
diperkirakan, dan anggaran modal yang memperlihatkan perkiraan 
kebutuhan atau pengeluaran modal. Atau merupakan rencana 
kegiatan dan program kuantitatif yang diekspresikan dalam ukuran 
aktiva-aktiva, kewajiban/ utang, penerimaan dan pengeluaran. 
Kesemuanya termasuk di dalam upaya mencapai rencana tersebut, 
atau dalam ukuran kuantitatif lainnya, seperti unit- unit produk atau 
tujuan- tujuan keuangan dan operasi tertentu. Keuntungan dari 
penyiapan anggaran adalah untuk perencanaan, mengkomunikasikan 
tujuan-tujuan perusahaan yang menyeluruh ke sub unit, mendorong 
kerjasama antar departermen/ bagian, pengendalian melalui  evaluasi 
angka-angka aktual terhadap angka- angka anggaran,dan membuka 
hubungan antar satu fungsi dengan funsi lain”. 

  

Definisi anggaran menurut Mulyadi  (2001:488) dalam bukunya “Akuntansi 

Manajemen.” Yaitu : 

“ Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuntitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 

 

Dari definisi-definisi di atas maka pengertian anggaran dapat diikhtisarkan 

sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan alat Bantu manajemen dalam melaksanakan 
perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang harus mencerminkan 
secara formal kebijaksanaan serta rencana dan tujuan yang telah digariskan 
pimpinan untuk tiap-tiap bagian dalam perusahaan. 

2. Anggaran bersifat formal, artinya bahwa setiap anggaran harus disusun 
secara sungguh-sungguh dan disahkan oleh panitia yang ditunjuk oleh 
pimpinan perusahaan dan harus disusun dalam bentuk tulisan dan angka. 
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3. Anggaran harus bersifat sistematis artinya anggaran harus disusun secara 
berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

4. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan suatu 
organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu 
biasanya satu tahun yang dinyatakan  dalam satuan moneter. 

5. Anggaran merupakan prestasi yang diharapkan yang dapat dicapai oleh 
perusahaan dan penyusun anggaran melalui realisasinya. 

 

 

2.1.2 Karakteristik Anggaran 

Karakteristik-karakteristik anggaran yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001; 

490) sebagai berikut : 

a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun angkanya 
berasal dari angka yang bukan satuan keuangan. 

b) Anggaran umumnya mencakup kurun waktu tertentu biasanya satu 
tahun. 

c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang 
berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam angggaran. 

d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 
yang lebih tinggi dari pada penyusun anggaran. 

e) Jika anggaran sudah disahkan maka anggaran tersebut tidak dapat 
diubah kecuali dalam kondisi khusus. 

f) Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 
dengan anggaran periodik dan selisih atau penyimpangan yang 
terjadi akan dianalisa dan dijelaskan. 

 

Menurut Mulyadi (2001:511) selain karakteristik-karakteristik secara umum 

diatas terdapat karakteristik-karakteristik anggaran yang baik, yaitu : 

a. Anggaran disusun berdasarkan program. 

b. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

c. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. 
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2.1.3 Manfaat Anggaran 

 Anggaran yang lengkap adalah anggaran yang mencakup rencana 

perusahaan secara menyeluruh. Ada berapa manfaat yang ingin dicapai oleh 

perusahaan, berkenaan dengan anggaran menurut M. Munandar  (2000:10) 

mengatakan bahwa anggaran mempunyai tiga manfaat yaitu : 

1. Sebagai pedoman kerja 
2. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah 

serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh 
kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
4. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian semua 

bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan sehingga dapat 
saling menunjang, saling bekerjasama dengan baik, untuk mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan. 

5. Sebagai alat pengawasan kerja 
6. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, alat pembanding untuk 

realisasi kegiatan perusahaan dengan membandingkan antara apa 
yang tertuang dalam anggaran, dengan apa yang dicapai oleh realisasi 
kerja perusahaan. Hal ini dapat dijadikan penilaian apakah 
perusahaan telah sukses bekerja atau kurang sukses bekerja. 

Sedangkan menurut R.A. Supriyono (1993:343) mengatakan bahwa anggaran 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1 Fungsi Perencanaan 
Langkah pertama dalam perencanaan adalah penetapan tujuan, setelah tujuan 
dasar ditentukan kemudian strategi dan kebijaksanaan harus dirumuskan. 
Selanjutnya strategi dan kebijaksanaan tersebut harus dituangkan ke dalam 
anggaran periodik agar dapat dinilai dan ditinjau kembali kemajuan yang 
dicapai, apakah telah mengarah kepada tujuan yang diinginkan. Jika 
lingkungan telah berubah, kemungkinan diperlukan revisi terhadap rencana 
dan tujuan yang telah ditetapkan. 

2 Fungsi koordinasi 
Anggaran berfungsi, sebagai alat untuk mengkoordinasikan rencana dan 
tindakan berbagai unit yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara 
selaras ke arah pencapaian tujuan. 

3. Fungsi Komunikasi 
Jika suatu organisasi diinginkan berfungsi secara efisien maka organisasi 
tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit dalam 
organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang 
berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan dan 
penyimpangan yang terjadi. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan 
tingkatan organisasi harus senantiasa berkomunikasi dan berperan serta dalam 
proses anggaran. 
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4. Fungsi Motivasi 
Anggaran berfungsi, sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam 
melaksanakan tugas-tugas di dalam usaha mencapa tujuan perusahaan. 
Memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam 
bentuk hadiah, uang, penghargaan dan sebagainya, kepada mereka yang 
mencapai prestasi. Anggaran yang penyusunannnya mengikutsertakan 
pelaksana, dapat digunakan untuk memotivasi mereka didalam melaksankan 
rencana dan mencapai tujuan serta sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. 

5. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 
Anggaran dapat berfungsi, sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran 
yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang ikut 
berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada 
dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan. 
Penyimpangan yang timbul dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atau 
penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

6. Fungsi Pendidikan 
Anggaran juga berfungsi, sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai 
bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang 
dipimpin, dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban 
yang lain di dalam organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian anggaran 
bermanfaat untuk latihan kepemimpinan bagi para manajer agar di masa depan 
mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. 
 
 

2.1.4 Keterbatasan Anggaran 

 Menurut Drs. M. Munandar  dalam bukunya Budgeting (2000:13) 

megemukakan beberapa keterbatasan sebagai berikut:  

a) Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran bagaimanapun cermatnya 
taksiran tersebut dibuat, sangatlah sulit untuk mendapatkan taksiran yang 
benar-benar akurat dan sama sekali tidak berbeda dengan kenyataan. 

b) Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan 
berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang controllable maupun 
uncontrollable, jika nantinya terjadi perubahan-perubahan terhadap data, 
informasi dan faktor-faktor tersebut, maka berubah pulalah ketetapan taksiran-
taksiran yang telah disusun. 

c) Berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran sangat tergantung pada manusia 
pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan direalisasikan bila para 
pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakapan yang memadai. 
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Sedangkan R.A. Supriyono (1993; 344) mengemukakan bahwa suatu 

anggaran memiliki keterbatasan  dimana keterbatasan tersebut, yaitu : 

1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang 
ketepatannya tergantung pada kemampuan estimator atau proyektor. 
Ketidaktepatan estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat 
dicapai. 

2. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi atau asumsi tertentu. 
Jika asumsi dan kondisi yang mendasari berubah, maka perencanaan dan 
anggaran harus dikoreksi. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, 
terutama para manajer terus bekerjasama secara terkoordinasi dan 
berusaha mencapai tujuan. 

4. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen 
dan judgement manajemen. 

 
2.1.5    Jangka Waktu Penyusunan Anggaran   

 Menurut Horngren (1992:189) dalam buku Pengantar Akuntansi 

Manajemen Terjemahan Penerbit Erlangga, menyatakan bahwa jangka waktu 

penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : 

“Panjangnya rentang waktu yang akan dicakup oleh suatu anggaran 
bias berbeda mulai dari setahun (atau kurang) sampai beberapa 
tahun, tergantung pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh 
anggaran itu dan pada ketidakpastian yang terlibat didalamnya.”     
 

 Jangka waktu penyusunan anggaran dapat bervariasi tergantung dari 

kebutuhan perusahaan itu sendiri. Pada umumnya perusahaan membuat anggaran 

tahunan yang kemudian dipecah dalam anggaran triwulan atau mungkin anggaran 

bulanan akan memudahkan untuk mengendalikan operasi perusahaan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan.  

 

2.1.6 Jenis-Jenis Anggaran 

 Jenis anggaran sangat beragam. Agar tidak menimbulkan kerancuan dalam 

hal memisahkan anggaran diperlukan penggolongan yang benar. Dengan adanya 

penggolongan atau jenis anggaran yang benar, maka diharapkan dapat 

mempermudah fungsi perencanaan dan pengendalian. 
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 Dibawah ini penulis akan mengutip salah satu pendapat mengenai jenis 

anggaran. Pendapat dari Robert N. Anthony, dkk, yang diterjemahkan oleh Agus 

Maulana (1993:46) mengklasifikasikan anggaran sebagai berikut : 

1. Anggaran biaya yang dibagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Anggaran yang menyangkut pengeluaran terukur (engineered expenses) 

dalam pusat tanggung jawab dimana keluaran dapat diukur. 

b. Anggaran yang menyangkut pengeluaran dikresioner (discretionary 

expenses ) di pusat tanggung jawab dimana keluaran tidak dapat diukur. 

2. Anggaran pendapatan 

Anggaran ini terdiri dari proyeksi penjualan dalam unit dikalikan dengan 

perkiraan harga jual yang diharapakan. 

3. Anggaran laba 

Merupakan rencana laba tahunan yang terdiri dari serangkaian angka-angka 

proyeksi keuangan untuk tahun yang akan datang dengan jadwal pendukung 

yang berkaitan. 

 

 Mengenai jenis-jenis anggaran, Agus Ahyari (1994:11) 

mengelompokkannya ke dalam berbagai jenis antara lain : 

1. Berdasarkan Isi Anggaran 

Anggaran rugi laba ( Income Statement Budget ) didukung oleh : 

a. Anggaran Penjualan  
b. Anggaran Produksi 
c. Anggaran Pemakaian dan Pembelian 
d. Anggaran Bahan  
e. Anggaran Upah Langsung 
f. Anggaran Biaya Overhead Pabrik 
g. Anggaran Biaya pemasaran 
h. Anggaran Administrasi dan Umum 
 
Anggaran neraca didukung oleh : 

1. Anggaran Kas 
2. Anggaran Penagihan dan Saldo Piutang 
3. Anggaran Pengeluaran Modal  
4. Anggaran Penyusutan  
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5. Anggaran Pembayaran dan Saldo Utang 
6. Anggaran Modal dan Laba yang Ditahan 
 

2. Berdasarkan Jangka Waktu  

a) Anggaran Strategis (Strategical Budget) merupakan anggaran jangka 

panjang, berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti : kebijakan 

perusahaan dalam jangka panjang, dan sebagainya. 

b) Anggaran Taktis (Tactical Budget) merupakan anggaran jangka pendek 

atau anggaran operasional. Di dalam anggaran operasional segala kegiatan 

akan dilaksanakan dan diberikan rincian yang jelas sehingga mudah untuk 

diterapkan dalam perusahaan. 

3. Berdasarkan fleksibilitas 

1. Anggaran tetap merupakan suatu anggaran yang disusun atas dasar satu 

tingkat kapasitas tertentu. 

2. Anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan 

atas interval (beberapa) kapasitas tertentu, dimana berbagai tingkat 

kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. 

4 Berdasarkan segi kegelapan  

a) Anggaran komprehensif merupakan anggaran yang disusun secara lengkap 

dan menyeluruh untuk kegiatan di dalam perusahaan yang bersangkutan. 

b) Anggaran parsial merupakan suatu anggaran yang disusun sebagian saja 

yang meliputi bidang-bidang tertentu saja, atau mempunyai ruang lingkup 

yang sangat terbatas. 
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2.1.7 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas proses 

penyusunan anggaran serta pelaksanaan anggaran lainnya, menurut                                                              

M. Munandar   (1990:17)  adalah tidak dilakukan sendiri oleh pimpinan tertinggi 

perusahaan melainkan harus didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan 

tergantung struktur organisasi masing-masing perusahaan. 

 Salah satu pendelegasian wewenang penyusunan anggaran adalah dengan 

membentuk komite anggaran. Komite anggaran tersebut anggotanya terdiri dari 

para manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip 

partisipasi anggaran.  

Dalam hal ini R.A. Supriyono (1993; 346) menyatakan beberapa fungsi pokok 

komite anggaran adalah sebagai berikut : 

a. Memutuskan kebijaksanaan umum di bidang anggaran 
b. Menyatakan, menerima dan memeriksa kembali data anggaran dari 

berbagai bagian organisasi baik anggaran jangka panjang maupun jangka 
pendek. 

c. Menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas anggaran yang diajukan 
dari berbagai bagian. 

d. Menyetujui anggaran dan revisi yang telah dilakukan. 
e. Merakit (menggabungkan) data anggaran yang sesuai dengan rencana 

induk perusahaan. 
f. Mengevaluasi dan merevisi anggaran yang sudah dirakit sebelum disahkan 

menjadi anggaran yang ideal. 
g. Mengeluarakan laporan periodic yang memperlihatkan analisa antara 

anggaran dan realisasinya serta merekomendasi tindakan perbaikan. 
h.  

Sedangkan proses penyusunan anggaran biasanya dimulai ketika yang 

berwenang dan yang bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta 

pelaksana kegiatan menerima ramalan kondisi ekonomi serta penjualan dan laba 

yang dicapai untuk tahun yang akan datang. 

Sebelum penyusunan anggaran dijelaskan, perlu diketahui terlebih dahulu 

jenis perusahaannya. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan dan 

menjual jasa ( intangiable services ) kepada para konsumennya. Yang termasuk 

ke dalam klasifikasi perusahaan jasa menurut Anthony, dkk, (1989 :744 ) adalah: 
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“In the standard industrial classiication, services organizations include 
hotels, restaurants, and other lodging and eating establishment, 
babershops, beauty parlors, and other personal services, repair services, 
motion picture, television, and other amusement and recreation services, 
legal development, architecture, and other professional services 
organizations.” 
Dalam menyediakan dan menjual jasa, perusahaan jasa mempunyai 

beberapa karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha lain yaitu : 

1. Absence of Inventory 

Berbeda dengan barang-barang yang dapat disimpan sebagai persediaan, jasa 

tidak dapat disimpan. Perusahaan manufaktur dapat memproduksi barang-

barang setelah mendapat pesanan dari konsumennya, tetapi perusahaan jasa 

harus melayani konsumennya langsung pada saat mereka memerlukan. Selain 

itu, biaya dan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk dijual oleh perusahaan jasa 

merupakan biaya tetap. 

2. Non Standard Products 

Dalam perusahaan jasa produk yang dihasilkan adalah berupa jasa, sehingga 

tidak dapat distandarisasi seperti produk pada perusahaan manufaktur. 

3. Labor Intensive 

Perusahaan jasa lebih menekankan pada labor intensive (banyak menggunakan 

tenaga manusia) dibandingkan dengan capital intensive (menggunakan mesin), 

sehingga pengendalian yang dilakukan tidak sulit. 

4. Size 

Perusahaan jasa relatif kecil dan beroperasi pada satu lokasi akan tetapi 

perusahaan jasa juga tetap memerlukan anggaran sebagai alat pengendalian untuk 

membandingkan hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan. 

Adapun metode penyusunan anggaran ada dua macam yaitu : 

1. Metode Top Down 

Anggaran ditetapkan oleh direksi ( Manajemen Puncak ) kemudian secara 

hirarki dijabarkan ke masing-masing direktorat dan seterusnya sampai pada 

unit anggaran yang paling kecil. 
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2. Metode Bottom Up 

Tipe ini sering disebut “Participative Anggaran” yaitu penyusunan anggaran 

melalui konsultasi dan kesepakatan antara pimpinan puncak dengan semua 

pimpinan tingkatan yang bertanggung jawab pada pelaksanaan anggaran. 

Dari kedua metode penyusunan anggaran tersebut di atas, yang paling 

penting diantara keduanya adalah metode bottom up, karena penggunaan metode 

ini menimbulkan rasa kerjasama dan partisipasi antara bagian-bagian yang terkait 

dalam organisasi 

Sedangkan prosedur penyusunan anggaran yang umumnya terjadi adalah 

sebagi berikut : 

a. Menganalisa informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang 
diantisipasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan ancaman yang 
dihadapi perusahaan. Lingkungan eksternal yang diselidiki misalnya 
kondisi perekonomian, persaingan serta selera konsumen dan lain-lain. 

b. Menentukan perencanaan strategis yaitu penentuan tujuan organisasi dan 
rencana jangka panjang. 

c. Mengkomunikasikan tujuan dan rencana jangka panjang kepada manajer 
divisi dan manajer di bawahnya serta komite anggaran. 

d. Memilih teknik, mengkoordinasikan kegiatan dan mengawasi kegiatan. 
Pemilihan teknik yaitu memilih cara-cara yang akan digunakan untuk 
mencapai tujuan berdasarkan tujuan organisasi dan rencana jangka 
panjang, kemudian diputuskan pengoperasian yang berhubungan dengan 
pengkoordinasian pengawasan terhadap kegiatan. 

e. Menyusun usulan anggaran oleh setiap manajer divisi dan 
mengkoordinasikan anggaran untuk bagian organisasi di bawahnya yaitu 
departemen dan seksi. 

f. menyarankan revisi anggaran oleh komite anggaran agar terdapat 
kesesuaian dengan anggaran divisi dan sesuai dengan rencana jangka 
panjang dan tujuan organisasi. 

g. Menyetujui revisi anggaran dan menggabungkan menjadi anggaran yang 
homogen. 

h. Revisi dan pengesahan anggaran perusahaan. 
i. Setelah dilakukan revisi dan pengesahan anggaran kemudian dilakukan 

pendistribusian anggaran perusahaan ke setiap divisi dan bagian organisasi 
dibawahnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan sekaligus alat 
pengendalian. 
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2.1.8 Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran 

  Menurut Amin Widjaya Tunggal  (1995:4), penyusunan suatu anggaran 

harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

1. Program penganggaran harus didukung oleh semua tingkat manajemen 
terutama manajemen puncak. 

2. Program penganggaran didukung oleh sistem informasi yang baik. 
3. Program penganggaran harus didasarkan pada struktur oprganisasi yang 

baik. 
4. Adanya sikap untuk melakukan riset dan analisis secara terus-menerus 

agar dapat ditemukan metode-metode yang lebih baik dalam penyusunan 
anggaran. 

5. Adanya partisipasi aktif dari para manajer fungsional atau pejabat dalam 
perusahaan. 

6. Adanya pengertian yang jelas atas asumsi-asumsi yang dibuat. 
7. Adanya skedul rinci atas pendapatan (revenue) dan biaya (cost) per 

periode. 
8. Adanya standar yang sah. 
9. Adanya tindakan yang cepat bila terdapat penyimpangan dari apa yang 

dianggarkan. 
 
2.1.9 Laporan Realisasi Anggaran   

 Laporan realisasi anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengendalian suatu perusahaan. Laporan realisasi anggaran merupakan sumber 

informasi manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan, berdasarkan rencana-rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Hasil evaluasi dan analisa tersebut merupakan dasar bagi pengambilan keputusan 

manajemen. Agar evaluasi anggaran periodik tersebut dapat berfungsi secara 

efektif, maka diperlukan kriteria-kriteria pelaporan yang harus dipenuhi yaitu : 

1.  Penggunaan konsep pertanggung jawaban 

Konsep pertanggung jawaban perlu diterapkan untuk 

mengidentifikasikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hasil 

pelaksanaan anggaran. Untuk memudahkan proses pengendalian 

diperlukan adanya suatu struktur organisasi yang secara jelas 

menggambarkan adanya suatu pusat pertanggung jawaban yang mereka 

pikul. 
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2. Penggunaan konsep “Management by Exception Principle” 

Konsep “Management by Exception Principle” berarti mempersiapkan 

suatu laporan pelaksanaan dengan isi dan bentuk penyajian yang berguna 

untuk pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu menyajikan 

laporan pelaksanaan harus disusun dalam bentuk pelaporan yang sesuai 

dengan kehendak pimpinan agar laporan tersebut berfungsi secara efektif. 

3. Mencerminkan unsur komparatif 

Untuk melihat kemungkinan adanya penyimpangan atau selisih antara 

anggaran dengan realisasinya, maka perlu dipikirkan bentuk penyajian 

yang dengan mudah dapat dilihat adanya selisih atau penyimpangan 

tersebut karena satu sama lain dapat dibandingkan secara langsung. 

4. Tepat waktu (Timelines) 

Laporan pelaksanaan tidak akan mempunyai manfaat bagi pengambilan 

keputusan apabila tidak disajikan pada saat yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan manajemen karena pelaporan tersebut mencerminkan kondisi 

historis mengenai perusahaan yang sesungguhnya. 

5.   Dapat dimengerti oleh pemakai 

Laporan pelaksanaan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, 

sehingga laporan yang disajikan tersebut mempunyai arti bagi 

pemakainya. Begitu juga kepada pemakai diharapkan adanya pengertian 

atas pelaksanaan terhadap aktivitas perusahaan yang digambarkan dalam 

laporan tersebut.  

 

Karakteristik sistem laporan menurut Anthony, dkk, ( 2003 : 14) dialih 

bahasakan oleh Kurniawan Tjakrawala dalam bukunya “Sistem Pengendalian 

Manajemen” mengatakan bahwa sebuah sistem laporan anggaran yang baik 

mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

a) Laporan anggaran merinci varians-varians prestasi aktual dari anggaran 

berdasarkan faktor-faktor penyebabnya dan unit organisasi yang 

bertanggung jawab. 
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b) Laporan ini mencakup ramalan tahunan. 

c) Laporan ini mencantumkan penjelasan mengenai sebab varians, tindakan 

yang diambil untuk mengoreksi varians yang tidak menguntungkan, waktu 

yang dibutuhkan agar tindakan koreksi atau perbaikan bisa efektif. 

 

 Analisa Penyimpangan Anggaran 

Analisa penyimpangan anggaran adalah suatu cara penilaian yang 

membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya dengan anggaran. Selisih 

dalam penyimpangan dari anggaran disebut varians. Laporan terhadap anggaran 

merinci varians-varians (penyimpangan-penyimpangan) yang nyata berdasarkan 

factor-faktor penyebabnya dari unit organisasi yang bertanggung jawab, untuk 

mengetahui berbagai macam penyebabnya harus dianalisa lebih lanjut. 

Penyimpangan dapat terjadi dari penyusunan anggaran itu sendiri,di 

karenakan sikap antisipasi yang berlebihan. Pengendalian atas penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab dari manajer yang 

ditunjuk. Dengan cara ini, prinsip manajemen berdasarkan pengendalian dapat 

diterapkan secara efektif dan efisien. 

 

 Pendapatan 

2.2.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut pernyataan dalam Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) No. 23 

(2002: 232 ): 

“Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas 
normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu 
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 
penanam modal”.  

 Menurut Hendriksen  (2000:374) Pengertian Pedapatan adalah sebagai 

berikut : 

“Pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau 

jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya 

selama satu periode”. 



Bab II Tinjauan Pustaka 
 
 
 

 

24

 

 Pendapatan merupakan hasil atau prestasi perusahaan pada saat tertentu. 

Hasil atau prestasi tersebut pada umumnya diperoleh melalui penjualan barang 

maupun jasa. Penjualan barang dengan nilai tertentu disetujui pembeli dan penjual 

merupakan pendapatan oleh penjualnya. Demikian pula imbalan jasa yang 

diterima oleh perusahaan dari penggunaan suatu jasa merupakan pendapatan juga. 

 

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan   

 Hendriksen (1990:175) dalam buku “Accounting Theory” diterjemahkan 

oleh Herman Wibowo mengatakan sebagai berikut : 

1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas 
utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya, yang berlangsung secara 
berulang-ulang. 

2. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang bersumber dari luar 
aktivitas utama perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan 
aktivitas perusahaan. 

 

2.2.3 Anggaran Pendapatan  

2.2.3.1 Pengertian dan Karakteristik Anggaran Pendapatan   

 Anggaran pendapatan merupakan anggaran yang disiapkan oleh pusat 

pertanggung jawaban pendapatan. Anggaran ini terdiri dari proyeksi penjualan 

(dalam Unit ) dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Sehubungan dengan 

proyeksi penjualan, seorang proyektor harus mempertimbangkan dalam skala luas 

segala faktor yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan produk yang dijual 

oleh perusahaan, beberapa faktor tersebut antara lain : 

A. Faktor Eksternal, meliputi : 

1) Kondisi ekonomi secara umum 
2) Kondisi perindustrian secara umum 
3) Kebijakan-kebijakan Pemerintah 
4) Sosial budaya  
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B. Faktor Internal, meliputi : 

1. Adanya pesanan-pesanan yang belum dipenuhi 
2. Tingkat perencanaan periklanan dan promosi  
3. Kemungkinan adanya pemogokan karyawan 
4. Kebijakan harga, waktu lalu dan perencanaan untuk masa yang akan 

datang dan kapasitas produksi yang sekarang serta rencana untuk 
perluasan 

5. Temuan-temuan dari studi riset pasar yang baru dilakukan 
 

Pengertian anggaran pendapatan pada hakekatnya sama dengan anggaran  

penjualan. Pengertian anggaran penjualan atau anggaran pendapatan menurut                               

M. Munandar  (2001; 49) adalah sebagai berikut: 

“Anggaran Penjualan (Sales budget) ialah anggaran yang 
merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan 
selama periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi rencana 
tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual , jumlah (kuantitas) 
barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) 
penjualannya. 
 

 Anggaran pendapatan memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki 

oleh bentuk anggaran lainnya. Hal ini menjadikan anggaran pendapatan dapat 

dibedakan dari anggaran lain. Karakteristik tersebut antara lain : 

1. Anggaran ini dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran 
Penyimpangan yang tidak menguntungkan dari anggaran ini menunjukkan 
bahwa volume penjualan atau harga jual lebih rendah dari yang diyakini 
manajemen puncak sebagai sasaran yang pantas. 

2. Manajer pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya bertanggung jawab 
atas pencapaian sasaran yang dianggarkan seperti halnya dengan anggaran 
biaya.  
Banyak kondisi ketidakpastian di pasar yang berada di luar jangkauan kendali 
manajer ini, terutama dalam jangka pendek. Hal ini sangat membatasi 
kegunaan anggaran pendapatan dalam proses evaluasi manajerial. 
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2.2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Pendapatan  

 Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran 

yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

diperlukan berbagai data, informasi, dan pengalaman yang merupakan factor-

faktor yan harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. 

 Faktor-faktor penting yang harus depertimbangkan dalam menyusun 

anggaran penjualan atau anggaran pendapatan adalah sebagai berikut : 

1. Pola penjualan di waktu lalu 

2. Estimasi yang dibuat oleh tenaga penjualan 

3. Kondisi perekonomian umum dan persaingan 

4. Kaitan timbal balik antara penjualan dan indikator ekonomi seperti pendapatan 

kotor perkapita atau indeks produksi ekonomi 

5. Perubahan harga 

6. Studi / riset pemasaran 

7. Rencana iklan dan promosi penjualan 

 

Menurut Munandar (2000 ; 11-12) ada 2 (dua) faktor yang 

mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan atau anggaran penjualan yaitu : 

1. Faktor Intern : data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam 

perusahaan sendiri, misalnya : 

a) Penjualan tahun  yang lalu, meliputi kualitas, kuntitas, dan harga. 
b) Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, 

seperti pemilikan media promosi, cara penetapan harga jual, dan 
sebagainya. 

c) Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlah maupun keahlian yang dimiliki. 
d) Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di 

masa yang akan datang. 
e) Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaannya di masa yang akan 

datang. 
f) Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 
g) Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan. 
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Terhadap faktor-faktor intern ini perusahaan masih dapat mengatur dan 

menyesuaikan dengan apa yang ingin dilakukan pada waktu yang akan datang, 

oleh karena itu faktor-faktor ini sering disebut faktor yang dapat diatur dan 

diawasi (controllable).  

2. Faktor Ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar 

perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain:  

a) Keadaan pesaing di pasar 
b) Posisi perusahaan dalam persaingan  
c) Tingkat pertumbuhan masyarakat 
d) Tingkat penghasilan masyarakat 
e) Tingkat pendidikan masyarakat 
f) Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, sosial, 

ekonomi, budaya dan keamanan 
g) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional 
 
Terhadap faktor-faktor ekstern ini perusahaan tidak mampu mengatur faktor-

faktor ekstern ini sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan 

datang sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ekstern 

tersebut. Oleh karena itu faktor-faktor ekstern ini sering disebut faktor yang tidak 

dapat diukur dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable). 

 

2.2.3.3  Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan  

 Prosedur penyusunan anggaran pendapatn atau anggaran penjualan pada 

hakekatnya serupa dengan prosedur penyusunan anggaran secara umum dalam 

suatu perusahaan.Tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah keterlibatan faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan dalam proses penyusunan 

anggaran pendapatan. 

 Prosedur penyusunan anggaran pendapatan secara umum adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisa informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diantisipasi 
untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan yang 
dihadapi perusahaan. Pada tahap ini manajemen puncak atau Chief Executive 
officer melakukan analisis terhadap data-data serta informasi-informasi 
mengenai pelaksanaan operasi perusahaan di masa lalu yang berkaitan dengan 
tingkat pendapatan yang diperoleh perusahaan. Selain itu dianalisa pula 
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prediksi perubahan lingkungan eksternal perusahaan di masa depan, seperti 
kondisi perekonomian, kondisi pesaing, selera konsumen, perkembangan 
teknologi, kondisi sosial dan politik, serta kebijakan pemerintah. Analisa 
tersebut dilakukan guna mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan serta 
ancaman yang mungkin akan dihadapi perusahaan (SWOT) Strength, 
Weakness, Opportunities, Threath. 

2. Menentukan perencanaan strategi setelah hasil analisa industri selesai, tahap 
selanjutnya adalah penentuan perencanaan strategis oleh manajemen puncak. 
Perencanaan strategi adalah proses pembuatan keputusan mengenai tujuan 
organisasi pengubahan tujuan organisasi yang dipandang tidak cocok, 
penentuan garis besar strategi fungsional, penentuan rencana jangka panjang 
perusahaan, serta keputusan pengkombinasian dan penggunaan sumber-
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan 
organisasi. 

3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang, 
khususnya dalam hal ini pendapatan. Tujuan organisasi secara rencana jangka 
panjang yang berkaitan dengan hal pendapatan yang telah disusun pada tahap 
kedua, selanjutnya dikomunikasikan kepada manajer-manajer divisi, manajer-
manajer lain dibawahnya, serta kepada komite anggaran, agar mereka 
mengetahui secara jelas tentang tujuan yang akan dicapai organisasi serta 
cara-cara pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi kegiatan. 
Atas dasar tujuan organisasi dan rencana jangka panjang yang telah disusun 
oleh manajer puncak, manajer divisi menyusun pemilihan taktik yaitu memilih 
cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, manajer departemen 
membuat keputusan pengoperasian yang berhubungan dengan 
pengkoordinasian seluruh kegiatan di bawah departemennya, sedangkan 
manajer seksi bertanggung jawab untuk merencanakan pengawasan terhadap 
kegiatan seksinya. 

5. Menyusun usulan anggaran. 
Setiap manajer divisi melakukan penyusunan dan pengkoordinasian  
penyusunan anggaran pendapatan untuk bagian organisasi di bawahnya yaitu 
departemen. Demikian pula manajer departemen melakukan penyusunan dan 
pengkoordinasian penyusunan anggaran pendapatan untuk bagian organisasi 
di bawahnya yaitu seksi. Usulan anggaran pendapatan dari seluruh divisi 
selanjutnya diserahkan kepada komite anggaran. 

6. Menyarankan revisi usulan anggaran pendapatan. 
Komite anggaran menyarankan revisi terhadap usulan anggaran pendapatan 
setiap divisi agar terdapat sinkronisasi dengan anggaran divisi lain, dan sesuai 
dengan rencana jangka panjang serta tujuan organisasi yang telah ditentukan 
oleh manajemen puncak. 

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran pendapatan 
perusahaan. 
Setelah usulan anggaran pendapatan direvisi oleh setiap divisi yang 
bersangkutan dan telah disetujui oleh komite anggaran maka komite 
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merangkum usulan anggaran pendapatan yang ada menjadi anggaran 
pendapatan perusahaan. 

8. Revisi and pengesahan 
Anggaran pendapatan perusahaan yang telah dirangkum oleh komite mungkin 
masih memerlukan revisi sebelum diserahkan oleh manajemen puncak 
menjadi anggaran pendapatan yang resmi. Setelah dilakukan revisi, anggaran 
pendapatan tersebut disahkan dan didistribusikan ke setiap divisi dan bagian 
organisasi di bawahnya sebagai pedoman pelaksanaan divisi di samping 
berfungsi sebagai alat pengendalian. 

 

2.3 Pengendalian 

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Pengendalian 

 Kata pengendalian mempunyai beberapa pengertian walaupun pada 

dasarnya pengendalian mempunyai arti yang cukup luas, namun mempunyai 

pengertian yang sama. 

 Menurut Manullang, (1991:103) mengemukakan pengertian pengendalian 

sebagai berikut : 

“Pengendalian adalah fungsi manajemen yang dapat mengadakan 
penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa 
yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan secara benar 
dengan maksud mencapai tujuan yang ditetapkan”. 
 

Sedangkan Definisi Pengendalian menurut Usry dan Matz (2000; 31) 

sebagai berikut:  

“Control is Management’s Systematic efford to archieve objective     

comparing performance to plans”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

pengendalian merupakan proses dimana pihak manajemen dapat memastikan 

bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam perusahaan diharapkan tidak 

menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Dengan demikian jika terdapat 

perbedaan atau penyimpangan yang cukup berarti, harus dilakukan analisis untuk 

mengetahui penyebab kemudian diambil tindakan perbaikan atau penyesuaian. 

Tujuan dari pengendalian adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan 

sesuai ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan, melakukan tindakan perbaikan 
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(collective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan dan supaya tujuan yang 

dihasilkan sesuai dengan perencanaan. 

 

2.3.2 Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 

 Efektivitas pengendalian melalui budget atau anggaran akan sangat 

tergantung pada orientasi manajemen, pendekatan aktivitas yang ditempuh dalam 

melaksanakan program budgeting (penganggaran). Welsch (2003: 13) 

menyatakan bahwa dasar-dasar yang harus ada dalam pengendalian melalui 

anggaran terdiri dari : 

a) Manajemen involvement and commitment 
b) Organization adaption program 
c) Responsibility accounting 
d) Full communication 
e) Realistic expectation 
f) Time liness 
g) Flexible application 
h) Behavioral view point 
i) Follow up 

 

Secara umum dasar-dasar pengendalian melalui anggaran dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Manajement involvement and commitment 

Anggaran merupakan komitmen dari semua tingkatan manajemen sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab. 

2. Organization adaption program 

Anggaran yang baik harus disertai dengan adanya struktur organisasi dan job 

description yang jelas sehingga peran masing-masing individu di dalam 

perusahaan menjadi jelas. 

3. Responsibility accounting 

Akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan informasi bagi manajemen, 

baik pada tahap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi dari anggaran. 
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4. Full communication 

Komunikasi ini diperlukan untuk menyampaikan setiap perkembangan 

pelaksanaan anggaran, sehingga setiap individu dapat melaksanakan tugas-

tugasnya secara terkoordinir. 

5. Realistic expectation 

Sasaran anggaran akan dapat dicapai hendaknya sasaran yang realistis, dalam 

arti sasaran tersebut memberikan kemungkinan untuk pencapaiannya. 

6. Time liness 

Agar rencana berjalan dengan baik maka manajemen perlu memperhatikan 

dua dimensi waktu sebagai berikut : 

A. Planning Horison merupakan periode waktu di masa yang akan datang 
yang berkaitan dengan perencanaan manajemen. 

B. Time of Planning Activites, merupakan time schedulling yang 
ditetapkan oleh manajemen untuk mengeluarkan dan menyelesaikan 
suatu fase tertentu dari suatu periode planning. 

 
7. Flexible application 

Anggaran yang telah ditetapkan hendaknya dilaksanakan dengan fleksibel, 

dalam arti bahwa anggaran tersebut tidak mengekang kebebasan manajemen 

ataupun bawahannya dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan yang 

dipandang akan lebih baik. 

8. Behavioral View Point 

Suatu hal yang perlu diingat bahwa anggaran merupakan salah satu alat 

manajemen dimana efektivitas penggunaannya sangat tergantung pada faktor 

manusia sebagai pelaksananya, keterlibatan para pelaksananya di dalam 

penyusunan anggaran akan sangat meningkatkan motivasi mereka di dalam 

pencapaian tujuan. 

9. Follow Up 

Berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan harus 

dievaluasi sebaik mungkin. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

alat bantu bagi manajemen di dalam menjalankan fungsi perencanaan, fungsi 

koordinasi, dan fungsi pengendalian. 
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Menurut Carter and Usry yang di alih bahasakan oleh Krista (2002; 6) 

Anggaran sebagai pengendalian adalah sebagai berikut:  

“ Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 

mencapai tujuan dengan cara membandingkan pelakasanaan dengan 

anggaran”.  

 

Sedangkan menurut Mulyadi  (2001: 508-510) Anggaran sebagai 

pengendalian dilaksanakan melalui tiga tahap sebagai berikut: 

1.Tahap Penetapan Sasaran 
Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai 
tujuan.    Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran terdiri dari 
kegiatan alokasi sumber daya kepada para manager yang diberi 
peran untuk mencapai sasaran tertentu. 

2.Tahap Implementasi 
   Tahap implementasi dilakukan setelah penetapan sasaran yaitu 

dengan mengkonsolidasikan sasaran ke dalam suatu anggaran 
komprehensif yang formal untuk disahkan oleh direksi atau 
pemegang saham. Anggaran yang telah disahkan kemudian 
berfungsi sebagai cetak biru sebagai tindakan yang akan 
dilaksanakan oleh para manager perusahaan selama tahun 
anggaran. Anggaran kemudian di implementasikan melalui 
komunikasi kepada para manager. 

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 
DalamTahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, kinerja 
sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang tercantum dalam 
anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah dalam organisasi 
dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi 
kinerja yang berada dibawah standar. 

 
 Pada masa sekarang anggaran sabagai alat pengendalian aktivitas 

perusahaan semakin dapat diandalkan karena dengan menggunakan anggaran, 

sebagian besar aktivitas perusahaan dapat mengacu pada sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 
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2.3.3 Pengertian Efektivitas Pengendalian Pendapatan 

 Robert N, dkk (1998; 131) memberi pengertian tentang efektivitas 

sebagai berikut :  

“Effectiveness is the relationship between responsibility    center’s 

output and its objectives”. 

 Kutipan di atas menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara 

output suatu pusat pertanggungjawaban dengan sasaran tersebut. 

 

 Kemudian Komarudin   (1994:269), telah mengemukakan juga mengenai 

efektivitas yaitu :  

“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau 

kegagalan terhadap kegiatan manajemen telah mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu”. 

 Efektivitas kegiatan pengendalian pendapatan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan cara meningkatkan kebutuhan penjualan yang tentu saja akan 

meningkatkan jumlah pendapatan dengan melihat kemampuan perusahaan 

menjual produk yang dipasarkan, kebijaksanaan, strategi pemasaran produk untuk 

meningkatkan jumlah pendapatan dan pelayanan jasa perusahaan sebagai usaha 

perusahaan menarik konsumen. 

Untuk mengetahui kemajuan prestasi pendapatan perusahaan, manajer 

perusahaan dapat membandingkan prestasi yang dicapai sekarang dengan prestasi 

masa lalu. Analisa ini cukup penting untuk dilaksanakan karena dengan 

menegtahui prestasi dan penyebabnya manajer dapat menentukan efektivitas 

kegiatan pengendalian pendapatan. 

 

2.4 Prosedur Penilaian Anggaran Rugi/Laba 

 Berikut ini terdapat dua macam prosedur penilaian anggaran rugi/laba : 

1 Perbandingan dengan tahun berjalan 

1) Laba yang ditargetkan untuk setiap divisi sebaiknya sesuai dengan potensi 

laba dari divisi yang bersangkutan. Penilaian anggaran umumnya dimulai 

dengan penilaian anggaran tahun berjalan dan membahas perubahan- 
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 perubahan yang diusulkan untuk tahun yang akan datang dan     

pengaruhnya terhadap prestasi keuangan perusahaan. 

2) Jika dalam melakukan penilaian anggaran dipakai cara analisa perubahan 

dari prestasi tahun yang berjalan, maka suatu usulan anggaran sebaiknya 

memasukkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Perubahan terhadap prestasi laba aktual tahun yang berjalan 
sebaiknya diuraikan secara jelas. 

b. Perubahan prestasi laba yang disebabkan karena kegiatan operasional 
manajemen sebaiknya diidentifikasi dengan jelas sehingga 
manajemen puncak dapat mengetahui tindakan koreksi yang tepat 
untuk bisa kembali pada target semula. 

c. Usulan anggaran sebaiknya mempertimbangkan secara terpisah 
pengaruh beberapa proyek penanaman modal terhadap presatasi 
keuangan tahun yang akan datang. 

2 Anggaran berdasarkan program 

Penilaian anggaran didahului dengan penyusunan program, yang biasanya 

untuk periode waktu dua atau lima tahun. Setelah program dinilai dan 

disahkan maka disusun anggaran tahun pertama untuk program tersebut. 

Prosedur ini mempunyai beberapa keuntungan dibanding dengan prosedur 

biasa yaitu : 

a. Proses perencanaan hampir terjadi sepanjang tahun dan bukan terpusat 
pada bulan-bulan tertentu menjelang akhir tahun. 

b. Manajemen puncak mempunyai cakrawala waktu lebih panjang dalam 
memutuskan anggaran. 

c. Program untuk masa yang akan datang tidak perlu disusun secara 
terperinci. 

d. Tahun ke dua dari program menjadi dasar untuk membandingkan program 
tahun berikutnya. 

 
Prosedur penilaian anggaran ini akan menunjang proses penggunaan 

anggaran itu sendiri sebagai suatu acuan dalam menilai efektivitas operasi 

perusahaan dan juga untuk menilai prestasi manajer pusat pertanggung jawaban, 

dengan demikian akan mendorong para manajer untuk mencapai hasil yang 

setinggi-tingginya. Anggaran yang dinilai ini nantinya akan disahkan oleh 

manajemen puncak sebelum tahun anggaran dimulai, ada beberapa alasan 

mengapa dilakukan penilaian dalam penyusunan anggaran : 
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1. Setiap rencana divisi harus sesuai dengan rencana perusahaan maupun rencana 
divisi lainnya. 

2. Jika anggaran divisi dipergunakan untuk menilai prestasi manajer divisi, maka 
manajemen puncak harus puas dengan anggaran divisi yang telah 
menggambarkan tugas yang memadai dari manajer yang bersangkutan. 

 

2.4.1 Menetapkan Sasaran Laba yang Optimal 

Dalam menentukan sasaran laba menurut Hammer and Usry yang dialih 

bahasakan oleh Herman wibowo dan Alfonsus Sirait (1995; 394) Perusahaan 

harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu :  

a. Laba atau rugi yang dialami dari volume penjualan. 
b. Volume penjualan yang harus dicapai untuk menutup seluruh biaya 

yang terpakai untuk menghasilkan laba yang memadai agar dapat 
membayar deviden bagi saham preferen dan saham biasa dan untuk 
menahan sisa laba yang cukup, guna memenuhi kebutuhan 
perusahaan di masa depan. 

c. Titik impas (Break Even point) 
d. Volume penjualan yang dapat dihasilkan oleh kapasitas operasi pada 

pada saat ini 
e. Kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran laba. 
f. Hasil pengembalian (return) atas modal yang digunakan. 

 

Menurut Antoniy, dkk  yang dialih bahasakan oleh Agus maulana (1992; 18) 

mengemukakan 2 (dua) aspek sasaran laba yaitu: 

1. Sejauh mana anggaran digunakan untuk mengukur prestasi kerja 
manajerial. Ragamnya dapat berkisar dari komitmen penuh 
manajemen sampai sekedar merupakan taksiran mengenai apa yang 
akan terjadi dengan sedikit tanggung jawab  untuk 
merealisasikannya. 

2. Erat kaitannya dengan yang diatas yaitu dengan tingkat tanggung 
jawab   yang dibebankan kepada manager pusat laba untuk mencapai 
hasil yang dianggarkan. 

 
Jadi suatu laba dapat digunakan untuk hal-hal berikut:  

1. Untuk perusahaan secara keseluruhan 

a)  Alokasi sumberdaya dalam mencapai sasaran menurut anggaran 

b)  Merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perusahaan. 

c)  Tanggung jawab dari setiap manager pusat laba untuk memadai hasil   yang 

dianggarkan 
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2.  Digunakan manajemen puncak 

a)   Penilaian atas prestasi keuangan tahun yang akan datang.  

b) Untuk merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

perusahaan. 

c) Berperan dalam perencanaan divisi. 

d) Pengendalian terhadap kegiatan divisi. 

 Rencana laba atau anggaran laba menyajikan tingkat atau target laba yang 

diharapkan suatu perusahaan. Perencanaan laba yang baik dan cermat tidak mudah 

karena teknologi berkembang dengan cepat dan faktor-faktor sosial ekonomi, dan 

politik berpengaruh kuat dalamdunia usaha. 

 

2.4.2 Perencanaan dan Pengendalian Penjualan Untuk Mengoptimalkan     

Laba  

Penjualan merupakan suatu upaya yang dinamis yang disertai dengan 

kondisi yang selalu berubah-ubah sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan 

berbeda. Untuk itu diperlukan suatu analisa yang ekstensif dan obyektif terhadap 

penjualan yang dapat membantu manajer penjualan mengambil keputusan 

sehingga tujuan perusahaan unuk memperoleh laba optimal dapat tercapai. 

 Penjualan harus dapat dikendalikan agar dapat dicapai hasil pengembalian 

yang sebaik-baiknya. Laba bersih yang optimum akan dapat direalisir hanya bila 

terdapat hubungan yang wajar antara investasi modal kerja, volume penjualan, 

biaya operasi dan laba kotor. Pengendalian akuntansi terhadap penjualan dapat 

dilihat dari laporan yang menganalisa kegiatan penjualan yang mengungkapkan 

kecenderungan dan hubungan-hubungan atau penyimpangan-penyimpangan yang 

tidak dikehendaki oleh manajemen yang dalam hal ini berupa tujuan atau 

anggaran. 

 Perencanaan dan pengendalian terhadap penjualan mutlak dilakukan 

mengingat bahwa penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

perolehan laba sehingga dengan pengendalian yang baik atas penjualan maka 

perusahaan akan dapat meningkatkan laba yang diperolehnya. 
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2.5 Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Terhadap Laba 

Operasi  

 Anggaran pendapatan merupakan anggaran yang berisi rencana 

pendapatan perusahaan. Pendapatan merupakan sumber utama bagi perusahaan 

dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Oleh karena itu perlu dilakukan 

berbagai upaya agar efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dapat tercapai 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan derajat tercapai 

keberhasilan dari suatu tujuan, dalam hal ini adalah kegiatan perusahaan. Dengan 

adanya pengendalian yang baik terhadap kegiatan penjualan, diharapkan dapat 

menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. 

 Untuk dapat mencapai suatu peningkatan laba perusahaan, maka dalam 

melaksanakan kegiatan penjualan perusahaan diperlukan alat untuk menilai sejauh 

mana pendapatan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan penjualan ditandai 

dengan adanya faktor-faktor yang mendukungnya diantaranya dengan melakukan 

analisa pasar. Analisa pasar adalah proses untuk menetukan potensi penjualan, 

kegunaan dari pada analisa pasar melalui potensi pasar dapat digunakan pula 

untuk melakukan peramalan penjualan, diantaranya untuk menentukan daerah 

penjualan, alokasi usaha, dan penentuan jatah penjualan. 

 Dengan dasar analisa pasar ini, maka akan dapat disusun hasil  pendapatan 

yang di dalamnya tercantum harga dan jumlah barang yang telah dijual. Anggaran 

ini digunakan sebagai alat untuk menetukan target penjualan yang hendak dicapai. 

Berhasil tidaknya target tersebut dapat dilihat dari realisasi pendapatan yang 

sesungguhnya dilaksanakan oleh perusahaan dibandingkan dengan target yang 

dianggarkan. 

 


