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BAB II 

BAHAN RUJUKAN  

Bab ini merupakan tinjauan atas berbagai referensi, literatur, jurnal-jurnal 

penelitian maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sebagai landasan teoritis yang dijadikan dasar dalam 

menganalisa hasil penelitian dan pengambilan kesimpulan pada akhir penelitian.  

Teori-teori yang dikemukakan pada bab ini diharapkan dapat mendukung 

hasil penelitian untuk menganalis anggaran dari beberapa proyek yang telah 

dikerjakan oleh PT-PCOMMUNICATION.  

2.1  Pengertian Analisis  

Analisis adalah suatu kegiatan sistematis yang terdiri dari proses 

pengumpulan data sampai dengan menginterprestasikannya dengan 

memperkaitkan satu data dengan data lainnya.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:189) pengertian analisis 

didefinisikan sebagai berikut : 

Analisis adalah memecahkan atau menghubungkan sesuatu unit 

menjadi berbagai unit kecil .  
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2.2  Pengertian Proyek  

Proyek adalah suatu kegiatan yang terencana yang mempunyai titik awal 

hingga titik akhir suatu kegiatan tersebut.  

2.3 Anggaran 

Dalam pengelolaan perusahaan, manajemen menetapkan tujuan (goals) dan 

sasaran (objectives) dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tersebut. Dampak keuangan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat dari 

rencana kerja tersebut kemudian disusun dan dievaluasi melalui proses penyusunan 

anggaran. 

2.3.1 Pengertian Anggaran  

Anggaran sebagai alat manajemen merupakan suatu perencanaan dan 

pengendalian terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan agar perencanaan dan 

pengendalian itu betul-betul mempunyai daya guna dan hasil guna, untuk mencapai 

produktivitas, efisiensi dan profit margin yang tinggi bagi perusahaan. 

Anggaran sebagai system manajemen merupakan suatu kegiatan perencanaan dan 

pengendalian terintegrasi dan terkoordinasi yang pelaksanaannya mengacu kepada system 

dan peraturan. 
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Anggaran sebagai konsep manajemen merupakan bagian dari prinsip-prinsip 

manajemen yang baku dan fundamental, serta merupakan prinsip-prinsip dasar 

manajemen, yaitu planning, organizing, coordinating, dan controlling. 

Untuk mendapat pengertian yang lebih jelas mengenai pengertian anggaran yang 

telah dikemukakan oleh beberapa orang, antara  lain adalah : 

Menurut Mulyadi (2001:488) :  

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 

yang diukur dalam satuan moneter standard an satuan ukuran yang lain, yang 

mencakup jangka waktu satu tahun,

 

Menurut M. Nafarin (2000:9) : 

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk 

jangka waktu tertentu.

 

Menurut Any Agus Kana (2003:3) : 

Anggaran Perusahaan merupakan rencana tentang kegiatan perusahaan, dimana 

rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling 

mempengaruhi satu sama lain.
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Menurut Gunawan Adisaputro (2003:6) : 

Anggaran Perusahaan merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi dan pengawasan .  

Adapun inti yang terkandung dari definisi tersebut adalah : 

a.  Anggaran perusahaan harus bersifat formal yang berarti bahwa anggaran perusahaan 

disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh secara tertulis. 

b.  Anggaran perusahaan bersifat sistematis, dalam arti bahwa penyusunannya itu secara 

berurutan, dan atas dasar suatu logika. 

c.  Anggaran perusahaan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan atas dasar 

beberapa asumsi tertentu. 

d.  Pengambilan keputusan oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi 

manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.  

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

suatu perencanaan  tentang kegiatan perusahaan di masa akan datang yang disusun oleh 

manajemen yang harus bersifat formal dan sistematis, dimana perencanaan tersebut 

dintakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya dengan mempunyai maksud membantu 
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manajemen melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan, di dalam satu 

periode tertentu.  

2.3.2       Karakteristik Anggaran 

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran ini, maka akan 

diuraikan perbedaan karakteristik anggaran dengan perkiraan (forecast). Karena anggaran 

ini memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan perkiraan. Anggaran merupakan proses 

rencana manajemen yang berdasarkan asumsi bahwa langkah-langkah positif yang akan 

diambil oleh penyusunan anggaran agar realisasi kegiatan sesuai dengan anggaran yang 

disusun. Sedangkan, perkiraan merupakan proses prediksi apa yang akan terjadi tanpa 

berusaha agar terealisasi perkiraannya.  

Adapun perbedaan antara anggaran dan perkiraan menurut Mulyadi  (2001:490), 

anggaran antara lain mempunyai karakteristik taitu : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para 

manajer setuju untuk menarima tanggung jawab dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan anggaran. 

4. Usulan anggaran telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyusunan anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat berubah dibawah kondisi tertentu. 
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6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya  dibandingkan dengan anggaran dan 

selisihnya dianalisis dan dijelaskan.  

Sedangkan prakiraan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan selain 

keuangan. 

2. Prakiraan dapat mencakup berbagai jangka waktu. 

3. Penyusun prakiraan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diperkiraakan. 

4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang yang 

lebih tinggi. 

5. Prakiraan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru menunjukan 

perubahan kondisi. 

6. Penyimpangan dari yang diperkirakan tidak dianalisis secara formal atau secara 

berkala. Penyusunan prakiraan melakukan analisis terhadap penyimpangan hasil 

prakiraan dengan apa yang diprakirakan, namun tujuan analisis ini adalah untuk 

memperbaiki kemampuannya dalam melakukan prakiraan.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkiraan hanya merupakan suatu 

prediksi atau ramalanyang dilakukan oleh peramal mengenai apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang tanpa dibebani oleh tanggung jawab atas apa yang akan 

diperkirakannya. Sedangakan anggaran ditetapkan manajemen melalui perencanaan-

perencanaan yang matang dengan asumsi bahwa langka-lanhkah yang diambil dapat 
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terealisasi dan manajemen bertanmggung jawab penuh terhadap pencapaian realisasinya. 

Anggaran juga selain dinyatakan dalam satuan moneter  (keuangan) juga dapat dinyatakan   

juga dapat dinyatakan dalam satuan selain keuangan (misalnya unit terjual, jumlah 

produksi), berisi komitmen manajemen untuk menerima tanggung jawab dalam mencapai 

sasaran yang telah dianggarkan.  

2.3.3          Tujuan Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran memiliki beberapa tujuan menurut Ellen Christina (2001:4) 

yaitu : 

1.  Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga 

bias menghindari kesalahan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai 

oleh manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga 

anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi 

ketidakpastian  dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok 

dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka  

memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, 

serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.  
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2.3.4      Fungsi dan Manfaat Anggaran  

Mengenai fungsi dan manfaat anggaran dapat kita lihat berdasarkan beberapa 

pendapat seperti dibawah ini : 

Menurut Munandar (2001:10), anggaran mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu : 

1.   Sebagai pedoman kerja 

Budget atau anggaran sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus 

memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di 

waktu yang akan datang. 

2.  Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian 

yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama 

dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian 

kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3.  Sebagai alat pengawasan kerja 

Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai 

(evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan antara apa 

yang tertuang didalam Budget dengan apa yang dicapaioleh realisasi kerja perusahaan, 

dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses 

bekerja.  
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Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri  (2003:50) fungsi 

dari Anggaran adalah sebgai berikut :  

Dalam Bidang Perencanaan 

1. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studidan 

penelitian-penelitian. 

2. Mengerahkan segala tenaga perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan 

yang paling menguntungkan. 

3. Untuk membantu dan menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan (Policies) 

perusahaan, 

4. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 

5. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

6. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif.  

Dalam Bidang Koordinasi 

1. Membantu mengkoordinasikan factor manusia dengan perusahaan. 

2. Menghubungkan aktifitas perusahaan dengan trend dalam bidang dunia usaha. 

3. Menempatkan kegunaan modal pada bagian bagian yang menguntungkan, 

dalam arti seimbang dengan program-program perusahaan. 

4. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi.   
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Dalam Bidang Pengawasan 

1. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. 

2. Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan.   

Manfaat Anggaran bagi perusahaan menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:122-

123) adalah sebagai berikut : 

1. Memaksa perlunya kebijaksanaan dasar. 

Dengan adanya system budget maka mau tidak mau perusahaan harus memiliki satu 

pedoman dasar dalam setiap kegiatannya. 

2. Adanya Organisasi yang baik/pertumbuhan yang baik 

Budget memerlukan pembagian tugas yang jells, oleh karenanya perlu ada struktur 

organisasi yang baik dapat memisahkan siapa saja yang berwenang dan bertanggung 

jawab terhadap setiap tugas. 

3. Menciptakan harmoni antar bagian 

Budget yang disusun secara bersama tentunya mencakup penyesuaian antara satu 

bagian dengan bagian lainnya. 

4. Mendorong efisiensi segala bidang. 

Dalam sisitem budget semua kegiatan dipikirkan secara matang dan dipilih yang 

terbaik. Tentu dalam hal ini sudah dipikirkan perihal efeisiensi. 

5. Menghilangkan ketidakpastiaan atau kekeliruan di dalam perusahaan. 
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Dalam perusahaan yang tidak memilki budget maka banyak sekali alternatif yang tidak 

jelas dan kekaburan-kekaburan yang menaungi kegiatan.  

Sedangkan manfaat penyusunan anggaran menurut Any Agus Kana (2003:11) : 

1.  Di bidang Planning 

a.  Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang 

berkaitandengan aktifitas yang akan dilaksanakan. 

b.  Membantu mengerahkan seluruh tenaga yang ada di perusahaan dalam 

menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan 

c.  Membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. 

d.  Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan. 

e.  Membantu  menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f.  Membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif.  

2. Di bidang Coordinating 

a.  Membantu mengkoordinir faktor manusia dengan perusahaan. 

b. Membantu menilai kesesuaian antara rencana aktifitas perusahaan dengan keadaan 

dunia usaha yang dihadapi. 

c.  Membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan. 

d.  Membantu mengetahui kelemahan organisasi.  
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3. Di bidang Controlling 

a.  Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. 

b.  Membantu mencegah pemborosan.  

Adapun menurut M. Nafarin (2004:15) manfaat anggaran adalah : 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 

c. Dapat memotovasi pegawai. 

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaranyang kurang perlu. 

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

mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi manajer.  

2.3.5       Keterbatasan Anggaran 

Di samping memiliki manfaat yamg telah dikemukakan, anggaran juga 

mempunyai beberapa keterbatasan. Segala keterbatasan anggaran haruslah diperhatikan 

agar anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Menurut R.A Supriyono (2000:45) anggaran mempunyai keterbatasan yaitu : 

1.  Estimasi atau Proyeksi tidak tepat 
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Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang ketepatannya 

tergantung kepada kemampuan pengestimasi atau pemproyeksi. Ketidaktepatan 

estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan tidak dapat dicapai. 

2. Kondisi dan asumsi berubah 

Perencanaan dan anggaran didaarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika kondisi 

dan asumsi yang mendasarinya berubah maka perencanaan dan anggaran harus 

dikoreksi. 

3. Tidak ada kerjasama koordinasi 

Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, terutama para 

manajer, terus bekerja sama secara terkoordinir dan berusaha mencapai tujuan. 

4. Dipandang sebagai pengganti pertimbangan manajemen. 

Perencanaan dan anggaran tidak dapat dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

fungsi manajemen dan pertimbangan manajemen.   

Sedangkan menurut Sofyan S Harahap (2001:125-127), anggaran mempunyai 

keterbatasan-keterbatasan yang dapat muncul dari sifat-sifatnya sendiri. Keterbatasan itu 

yaitu :  

1.  Anggaran berdasarkan taksiran  

Anggaran harus didasari bahwa ia merupakan taksiran saat ini tentang apa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang. Sampai saat ini manusioa belum mampu mengetahui 

apa kenyataan yang akan terjadi besok, semua masih serba taksiran yang bisa benar 

bisa salah.  
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2.  Memerlukan penyesuaian yang terus menerus  

Karena sifatnya taksiran dan karena situasi bergerak dan berubah terus maka mau 

tidak mau kita harus terus menerus secara periodik melakukan perbaikan dan 

penyesuaian mengikuti perkembangan yang mempengaruhi anggaran tersebut. 

3.  Pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara otomatis  

Sistem anggaran tidak akan bisa dibiarkan tanpa terus menerus dikendalikan oleh 

pimpinan. 

4.  Tidak bisa mengambil alih tugas manajemen atau administrasi  

Karena sifatnya yang harus diikuti, dinilai, diperbaiki maka anggaran tidak akan dapat 

menggantikan posisi pimpinan dan tidak dapat pula menggantikan posisi administrasi. 

5.  Memerlukan dana atau perhatian atau resources  

Sistem anggaran tentu memerlukan dana, perhatian dan sumber lainnya untuk bisa 

berjalan efektif. Ia perlu konsultan, perlu rapat, perlu kertas, perlu tambahan alat dan 

lain sebagainya 

6.  Dapat mempengaruhi perilaku  

Sistem anggaran dapat mempengaruhi perilaku manusia, bisa positif atau negatif. 

7.  Dapat menyimpulkan Slack Budgeting

  

Slack berarti menggunakan sesuatu yang bukan fungsinya. Slack Budgeting berarti 

situasi dimana orang menyalahgunakan anggaran untuk kepentingannya.   

Dengan keterbatasan anggaran diatas, maka anggaran merupakan suatu mekanisme 

sistem perencanaan dan pengendalian yang terpadu maka banyak perusahaan 
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menggunakannya sebagai alat bantu manajemen dalam meningkatkan efektifitas 

pengendalian untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

2.3.6       Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran (forecast) 

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 faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan anggaran.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran menurut 

Munandar (2001;11) adalah : 

a. 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 harga jual, syarat 

pembayaran barang yang dijual pemilihan saluran distribusi dan sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

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

keterampilan dan keahlian (kualitatif). 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki peusahaan. 
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g. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan. 

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar 

perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a. Keadaan persaingan. 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

c. Tingkat penghasilan masyarakat. 

d. Tingkat pendidikan masyarakat. 

e. Tingkat penyebaran penduduk. 

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

g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, eknomi, social, budaya 

maupun keamanan. 

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan 

sebagainya.     

2.3.7       Syarat-syarat dalam Menyusun Anggaran. 

Di dalam menyusun suatu anggaran, perusahaan diwajibkan memenuhi 

persyaratan-persyaratan penyusunan anggaran. Adapun persyaratan dalam menyusun 

anggaran perusahaan menurut Any Agus Kana (2003:5) adalah : 

1.  Anggaran perusahaan harus bersifat realistis, dalam arti bahwa anggaran perusahaan 

itu tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. 
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2. Anggaran perusahaan harus bersifat luwes, yang berarti bahwa anggaran perusahaan 

tidak terlalu kaku sehingga berpulang untuk disesuaikan dengan keadaan yang 

mungkin berubah. 

3. Anggaran perusahaan harus bersifat kontinyu, dalam arti bahwa anggaran perusahaan 

memerlukan perhatian secara terus menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang 

bersifat incidental. 

4. Perusahaan yang menyusun anggaran perusahaan, harus mampu : 

a. Mengendalikan berbagai relevant variable dalam mencapai tujuannya. 

b. Melaksanakan system manajemen ilmiah 

c. Berkomunikasi secara efektif. 

d. Memberikan motivasi kepada para anggota. 

e. Mendorong terciptanya partisipasi. 

Persyaratan yang dinyatakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2001:114-118) agar 

anggaran dapat menjadi efektif yaitu : 

a. Komitmen Pimpinan 

Harus ada komitmen yang kuat dan keterlibatan menajemen puncak terhadap 

pelaksanaan anggaran ini. Tanpa ini maka anggaran akan berjalan tanpa daya dan 

tanpa memberikan manfaat.   
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b. Struktur Organisasi 

Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan dapat menampung 

konsep pelaksanaannya. 

c. Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 

Perusahaan harus memilki sisitem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi yang baik 

berarti sistem itu harus dapat mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang 

dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. 

d. Komunikasi 

Komunikasi sangat penting dalam setiap organisasi. Kessalahan dan kejanggalan 

dalam komunikasi dapat menimbulkan kegagalan suatu konsep apabila misalnya 

terjadinya salah tafsir atau miskomunikasi. 

e. Dukungan Staf 

Bagaimanpun anggaran hanya efektif jika mendapat dukungan dari semua pihak baik 

atasan maupun bawahan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Gunawan Adisaputro  dan Asri (2003:7) yang 

menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran, antara lain : 

a. Anggaran perusahaan harus bersifat realistis, artinya anggaran perusahaan tidak terlalu 

optimis dan tidak terlalu pesimis. 

b. Anggaran perusahaan harus bersifat fleksibel, artinya tidak terlalu kaku sehingga 

berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah, 
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c. Anggaran perusahaan bersifat berkesinambungan, artinya membutuhkan perhatian 

secara terus menerus. 

d. Anggraran perusahaan harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara 

efektif. 

e. Anggaran perusahaan  harus memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi 

kepada anggotannya. 

f. Anggaran perusahaan harus memilki kemampuan untuk mendorong adanya partisipasi.  

2.3.8 Penggolongan Anggaran 

Setiap perusahaan telah mempunyai anggaran yang berbeda, tergantung dari jenis 

perusahaan serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan pengklasifikasian 

anggaran tersebut, selain itu tegantung juga pada besar kecilnya perusahaan. Berikut 

adalah jenis-jenis anggaran : 

1. Dari sudut ruang lingkup ataupun intensitas penyusunan, ada 2 jenis anggaran menurut 

Any Agus Kana (2003:5) :  

a.  Anggaran Perusahaan yang Bersifat Komprehensif atau disebut Budget 

Komprehensif, adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruanglingkup 

yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik di bidang 

pemasaran, produksi, keuangan, personalia, maupun administrasi. 

b.  Anggaran Perusahaan yang bersifat Parsial atau disebut Budget Parsial, adala 

anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbetas yang hanya 

mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan, misal terbatas pada kegiatan 

pemasaran saja, atau produksi saja, dan keuangan saja. 
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2. Dilihat dari sudut pandang isi anggaran, akan dapat dipisahkan dalam 2 kelompok 

menurut Agus Ahyari (2002:12-13) :  

a.  Anggaran Rugi Laba (Income Statement Budget), yang didukung oleh berbagai 

anggaran penunjang, yaitu : 

-  anggaran penjualan 

-  anggaran produksi 

-  anggaran bahan baku 

-  anggaran tenaga kerja langsung 

-  anggaran biaya overhead pabrik 

-  anggaran biaya administrasi umum dan sebagainya. 

b. Anggaran Neraca (Balance Sheet Budget), yang didukung dengan berbagai 

anggaran penunjang yaitu : 

-  anggaran kas 

-  anggaran piutang 

-   anggaran aktiva tetap 

-   anggaran hutang dan sebagainya. 

3. Jika dilihat dari jangka waktunya, anggaran dipisahkan menjadi 2 kelompok menurut 

Agus Ahyari (2002:12-13) yaitu : 

a.  Anggaran Strategis yang merupakan anggaran  jangka panjang, berisikan hal-hal 

yang bersifat umum seperti misalnya kebijakan perusahaan dalam jangka 

panjang, gambaaran perkembangan perusahaan jangka panjangdan lain 

sebagainya. 
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b.  Anggaran Taktis (Tactical Budget) yang merupakan anggaran jangka pendek  

atau anggaran operasinal. Di dalam anggaran opersaional ini segala kegiatan 

yang akan dilaksanakan diberikan rincian yang jelas sehingga mudah untuk 

diterapkan dalam perusahaan. Di dalam perusahaan-perusahaan pada umumnya, 

dikenal dua macam bentuk anggaran operasional tersebut, yaitu : 

-  Anggaran Periodik (Periodical Budget) merupakan anggaran yang disusun 

untuk suatu periode tertentu (pada umumnya satu tahun). Penyusunan 

Anggara Periodik pada umumnya akan dilaksanakan pada setiap akhir 

periode atau akhir tahun, dan akan dipergunakan untuk tahun berikutnya. 

-  Anggaaran Kontinyu (Continual Budget) merupakan anggaran yang disusun 

dalam jangka waktu yang sangat pendek, misalkan 3 bulan, empat bulan atau 

lima bulan dimana jangka waktu anggaran ini akan disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi di dalam perusahaan tersebut. 

4. Dilihat dari fleksibilitas, anggaran dikelompokkan menjadi 2 menurut Agus Ahyari 

(2002:12-13)  yaitu : 

a.  Anggaran Tetap (Fixed Budget), merupakan suatu anggaran yang disusun atas 

dasar satu tingkat kapasitas tertentu. 

b. Anggaran Variabel (Variable Budgat), merupakan suatu anggaran yang disusun 

berdasarkan atas interval (beberapa) kapasitas tertentu, dimana berbagai 

kapasitas tersebut mungkin dipergunakan dalam perusahaan.   
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2.4  Pengertian NPV (Net Present Value) 

NPV adalah selisih antara present value dari investasi dengan nilai 

sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Untuk 

menghitung nilai sekarang perlu ditentukan tingkat bunga yang relevan. 

Rumus :  

N P V C
C

r
t

t0 1( )  

Keterangan

  

C = Cash Flow 

t = time period of the investment 

r = opportunity cost of capital

  

2.4.1  Manfaat NPV  

Metode ini bermanfaat untuk melihat nilai investasi dengan 

memperhitungkan nilai waktu. Hal ini dapat menjadi dasar dari pengambilan 

keputusan oleh pihak Top Management.  
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2.4.2  Kebaikan dan Kelemahan NPV  

Menurut Mulyadi (2001 : 319) dalam bukunya Akuntansi Manajemen 

kebaikan dan kelemahan NPV adalah sebagai berikut :  

 

Kebaikan NPV 

1. Metode ini memperhitungkan nilai uang. 

2. Dalam metode Present Value semua aliran kas selama umur proyek 

investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.  

 

Kelemahan NPV 

1. Membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif 

kembalian investasi. 

2. Dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama 

jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai aliran 

kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman.  

2.5  Pengertian Payback Period 

Menurut Mulyadi (2001 : 293) dalam bukunya Akuntansi Manajemen 

adalah sebagai berikut :  
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Salah satu metode yang pada umumnya digunakan untuk menentukan perlu 

tidaknya penambahan atau penggantian aktiva tetap perusahaan. Suatu metode 

yang menunjukan Periode waktu, berapa lama dana yang diinvestasikan akan bisa 

kembali, metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu. 

Rumus :   

2.5.1 Manfaat Payback Periode 

Payback period adalah metode yang digunakan untuk menentukan perlu 

tidaknya penambahan atau penggantian aktiva tetap perusahaan. Pada umumnya 

metode ini digunakan juga sebagai salah satu sumber informasi dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak Top Management.  

2.5.2 Kebaikan dan Kelemahan Payback Periode 

Menurut Mulyadi (2001 : 300) dalam bukunya Akuntansi Manajemen 

kebaikan dan kelemahan Payback Period adalah sebagai berikut :    
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Kebaikan Payback Period 

1. Untuk investasi yang besar resikonya dan sulit untuk diperkirakan, 

maka tes dengan metode ini dapat mengetahui jangka waktu yang 

diperlukan untuk pengembalian investasi. 

2. Metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi 

yang mempunyai rate of return dan resiko yang sama, sehingga 

dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya paling 

cepat. 

3. Metode ini merupakan alat yang sederhana untuk memilih usul-usul 

investasi sebelum meningkat ke penilaian lebih lanjut dengan 

mempertimbangkan kemampuan investasi untuk menghasilkan 

laba, seperti dalam present valuemethod dan discounted cash flow 

method. 

 

Kelemahan Payback period 

1. Metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Karena 

adanya perubahan tenaga beli uang, maka nilai uang yang diterima 

sekarang akan lebih berharga dibanding dengan jika uang tersebut 

diterima setahun kemudian. Uang yang diterima sekarang juga lebih 

berharga jika dibandingkan dengan uang yang akan diterima 

setahun lagi, karena adanya kesempatan untuk memutarkan uang 

tersebut untuk memperoleh kembalian (return) dalam usaha bisnis.  
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2. Metode ini tidak memperlihatkan pendapatan selanjutnya setelah 

investasi pokok kembali. Bagaimanapun juga aliran kas sesudah 

payback period merupakan faktor yang menentukan dalam 

menghitung kemampuan suatu investasi untuk menghasilkan laba. 

Metode ini tidak memperhitungkan laba dalam pengembalian 

investasi pokok. Jadi suatu proyek investasi yang dinilai tideak 

memenuhi syarat menurut metode ini belum tentu tidak memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan laba.  

2.6  Pengertian ROA (Return On Asset)   

Suatu metode yang digunakan untuk mengukur nilai pengembalian asset.   

Rumus :    

   

Keterangan : 

EAIT = Earning After Interest and Tax  (Pendapatan Setelah Bunga Dan 

Pajak)   

ROA = Return On Asset   
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2.6.1  Manfaat ROA   

Pada umumnya ROA digunakan sebagai alat untuk memperhitungkan 

taksiran laba yang diperoleh dari penanaman investasi oleh perusahaan. Seperti 

halnya Payback Period dan NPV, ROA juga dapat dijadikan sebagai suatu 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

2.6.2  Kebaikan dan Kelemahan ROA   

Menurut Mulyadi (2001:304-305) dalam bukunya  Akuntansi 

Manajemen kebaikan dan kelemahan ROA adalah sebagai berikut : 

 

Kebaikan ROA 

1. Metode ini memperhitungkan semua aliran kas selama umur dari 

proyek yang diinvestasikan. 

 

Kelemahan ROA 

1. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. 

2. Dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Dalam contoh 

tersebut di atas apabila depresiasi yang dipakai bukan metode garis 

lurus, tetapi metode double declineing, maka jumlah rata-rata 

investasi akan lebih kecil sehingga tariff kembalian investasi akan 

menjadi lebih besar. 
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3. Metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam 

beberapa tahap.  

2.7  Pengertian Investasi 

Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah Investasi. Yang sering 

diartikan mengerobankan sesuatu dimasa sekarang untuk mendapatkan sesuatu 

dimasa mendatang dengan harapan tentu lebih baik. Apa sih sebenarnya arti 

investasi jika kita merujuk kepada literatur sebagai contoh munurut teori Reilly & 

Brown investasi adalah sebagai berikut :  

komitmen untuk mengikatkan aset saat ini untuk beberapa periode waktu 

ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu 

mengkompensasikan pengorbanan investor berupa :  

1. Keterikatan aset pada waktu tertentu 

2. Tingkat inlasi 

3. Ketidaktentuan penghasilan dimasa mendatang 

 

Secara umum investasi dibagi 2 yaitu : 

1. Investasi di Real Asset. Investasi di produk yang lebih terlihat secara fisik 

misalkan sektor produksi,property,dan lainnya 

2. Investasi di Financial Asset. Investasi di produk2 pasar keuangan dan 

turunannya yang lebih tidak terlihat secara fisik. 


