
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengaruh 
Pengertian pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002: 849) 

yaitu: 

“pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( orang,benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

 Pengertian pengaruh menurut badudu dan zain (1994:1031) yaitu: 

“pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu terjadi; (2) sesuatu yang 
dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; dan (3) tunduk atau 
mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain”. 

2.2 Anggaran 
 Anggaran merupakan unsur yang penting dalam perusahaan, karena 

anggaran digunakan manajemen dalam melaksanakan fungsinya terutama 

dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan merupakan dasar bagi 

suatu pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Anggaran merupakan rencana sebagai alat yang digunakan 

untuk mengadakan perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan 

rencana terperinci dan menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas 

perusahaan. 

Hasil sesungguhnya yang dicapai akan dibandingkan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan di dalam anggaran untuk menentukan, meneliti, dan 

menganalisa selisih yang di timbulkan serta menentukan tindakan koreksi 

(perbaikan) yang di perliukan atas kegiatan yang akan datang.  

2.2.1  Pengertian Anggaran 
 Anggaran berisi rencana-rencana perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan operasi perusahaan dan hasil actual dari operasi 



tersebut dibandingkan dengan anggaran untuk untuk mengendalikan jalanya operasi 

dan menjamin penggunaan sumber daya seoptimal mungkin, diamana hasil dari 

pengendalian ini akan digunakan sebagai umpan balik bagi perencanaan anggaran 

pada periode berikutnya. 

 Untuk mendapatkan pengertian yang lebih tepat dan jelas mengenai anggaran, 

dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atau defenisi anggaran yang 

dinyatakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Glenn A. Welsch yang dialihbahasakan oleh Tendi Haruman dan Sri 

Rahayu (2007;3-4)  definisi anggaran adalah : 

“comprehensive profit planning and control is defined as systematic and 

formalized approach for performing significant phases of management planning 

ang control functions”. 

Inti definisi adalah : 

1. Formal; disusun secara resmi dan tertulis 

2. Sistematis; disusun berurutan dan berdasarkan fakta 

3. Tanggung jawab; merupakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

oleh manajer 

4. Perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi manajer 

Menurut Mulyadi (2005;488) definis anggran adalah sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 
kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 
ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 
Pengertian anggaran juga dikemukakan oleh Gunawan Adisaputro dan 

Marwan Asri (2003:6) pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

“Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 
darimulai pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan,  koordinasi dan pengawasan.” 



Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan: 

1. Business budget harus bersifat formal artinya bahwa business budget disusun 

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. 

2. Bahwa business budget harus bersifat sistematis artinya business budget harus 

disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3. Bahwa setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu. 

4. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

Menurut M. Munandar (2002:1) pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

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

 Dari pengertian tersebut dapat disimpilkan bahwa anggaran mempunyai 

empat unsur yaitu: 

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

yang akan dilakukakan di waktu yang kan datang. Budget juga merupakan 

suatu rencana, karena budget merupakan penentuan terlebih dahuli tentang 

kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup seluruh kegiatan yag 

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

bafwa budget adalah suatu rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasi kerja, dan alat pengawasan, maka 

sudah semestinya bahwa budget harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang diterapkan pada 

berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka raga. Unit moneter ini sangat 

diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan yang 



beraneka ragam sering mempunyai unit yang berbeda-beda. Dengan unit 

moneter yang diseragamkan semua kesatuan yang berbeda tersebut sehingga 

dapat memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisa 

lebih lanjut. 

4. Jangka waktu tertentu yang kan datang, menunjukan bahwa budget berlaku 

untuk masa yang akan datang. Berarti bahwa apa yangdi muat di dalam 

budget adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang kan terjadi serta 

apa yang dilakukan diwaktu yang kan datang. 

Sedangkan menurut Ellen Cristina, dkk (2002:1) definis anggran adalah 

sebagai berikut : 

“anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 
akan datang.” 

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan bahwa anggaran merupakan perencanaa 

aktivitas pada saat yang akan datang yang disusun oleh manajemen secara formal 

dan tertulis, dinyatakan dalam satuan moneter dan kuantitas lainya guna 

membantu manajemen dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa anggaran 

merupakan suatu rencana terkoordinasi, menyeluruh dan dinyatakan dalam satuan 

moneter (uang), mengenai kegiatan operasi dan sumber-sumber daya perusahaan, 

untuk suatu periode tertentu yang akan datang disusun oleh manajemen secara 

formal dan tertulis. 

2.2.2 Fungsi dan manfaat anggaran. 
Perusahaan yang cenderung memandang ke depan akan selalu memikirkan 

apa yang mungkin dilakukan pada masa yang kan datang sehingga dalam pelaksanaan 

nya perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegang pada rencana yang telah disusun 



sebelumnya. Peranan nggran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu 

manajemen dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalakan perusahaan untuk 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 Menurut Mulyadi (2001:502), fungsi anggaran adalah: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Angaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan dimasa yang akan datang. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat konikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan 
manajer bawah dengan manajer atas 

4. Anggran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pmbanding 
hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen menunjukan bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebaai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan agae senangtiasa bertindak secara efektif dan 
efisien sesuai dengan tujuan organisasi. 

Sesuai dengan fungsinya anggran merupakan alat perencana tertulis menuntut 

pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas 

dalam unit dan uang

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:5-6) mengemukakan 

bahwa ada 3 fungsi pokok anggaran, yaitu bidang planning, coordinating, and 

control. Secara garis besar fungsi anggaran dalam masing-masing bidang adalah: 

“1.  perencanaan (planning) 
  2. Koordinasi (coordinating) 
  3. Pengendalian (control).” 

Fungsi anggaran secara garis besar dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dibidang perencanaan (planning) 

a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang 

berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 

b. Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam 

menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan  



c. Membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan 

d. Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tesedia 

f. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif 

2. Dibidang koordinasi (coordinating) 

g. Membantu mengkoordinir factor sumber daya manusia dengan perusahaan 

h. Membantu menilai kesesuaian antara aktivitas perusahaan dengan keadaan 

lingkungan usaha yang dihadapi. 

i. Membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang 

mengutungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan 

j. Membantu mengetahui kelemahan organisasi 

3. Di bidang pengendalian (control) 

a. Membantu mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran 

b. Membantu pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan sebetulnya 

ini adalah tujuan yang paling umum dari penyusunan anggran 

c. Membantu menetapkan standard baru. 

Sedangkan menurut Ricky W. Griffin yang dialihbahasakan oleh Gina Gania 

(2004:173) anggaran memiliki empat manfaat utama, yaitu: 

1. Anggaran membantu manajer mengkoordinasi sumberdaya dan proyek 
(karea mengunakan denominator serupa, biasanya uang) 

2. Anggaran membantu mendefinisikan standard-standar pengendalian 
3. Anggran menyediakan pedoman tentang sumber daya dan ekspetasi 

organisasi 
4. Anggaran memungkinkan organisasi mengevaluasi kinerja dari manajer 

dan unit-unitnya 
Abdul Halim, dkk (2000:174) menyatakan bahwa perusahaan akan mendapatka 

beberapa manfaat cukup besar dengan adanya anggaran, antara lain sebagai berikut: 

1. Memperjelas rencana strategi 



2. Membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian dari suatu organisasi 
3. Melimpahkan tanggungjawab kepada manajer 
4. Memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian 

manajer.” 
Dari kutipan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa anggran berguan 

untuk membantu pelaksanaan fugsu manajemen, terutama perencanaan, 

koordinasi, dan pengendalian, anggran juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi manajemen sebagai perencanaan mengenai apa yang dilakukan 

dimasa yang akan datang, sehingga manajemen dapat memanfaatkan 

kesempatan-kesempatan yang ada dan mengurangi ancaman-ancaman yang 

datang baik dari luar maupun di dalam organisasi. Selain itu anggaran juga 

mempunyai manfaat sebagai pengendalian, karena prestasi yang dicapai, 

dilaporkan kepada atasan dan dibandingkan dengan anggaran, sehingga bila 

terjadi penyimpangan dapat di telusuri penyebabnya dan dapat segera diambil 

tindakan koreksi yang d perlukan. Dari hasil analisis penyimpangan yang 

terjadi manajer dapat memperoleh pengalaman yang berguna bagi penyusunan 

anggaran berikutnya. 

2.2.3 Tujuan Peyusunan Anggaran 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya ada beberapa tujuan penyusunan 

anggaran, menurut Ellen Cristina (2001:4) tujuan penyususna anggaran adalah: 

1. Untuk manyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 
sehingga bias menghindari keurangan dan menberikan arahan terhadap 
apa yang akan dicapai manajemen. 

2. Untuk menkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 
terkait sehingga anggaran di mengerti, disukung dan dilaksankan. 

3. Untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan 
maksud mengurangi ketidakpastian dan memeberikan pengaraha yang 



jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan 
perusahaan 

4. Untuk mengkoordinasi cara/metode yang akan ditempuh dalam rangka 
memaksimalkan sumberdaya. 

5. Untuk menyediakan alay pengukur dan mengendalikan kinerja individu 
dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu 

tidaknya tindakan koreksi. 
Seperti yang telah di uraikan sebelumnya anggaran adalah suatu rencana 

kegiatan yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, dan 

berjangka waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggran pada dasaranya merupakan 

proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian 

dari program tersebut yaitu untuk menari laba. 

2.2.4 Karakteristik Anggaran  
Anggaran yang baik memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik anggaran 

dinyatakan Menurut Mulyadi (2005:490) anggaran mempunyai karakteristik yaitu: 

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

2. Anggaran disusun untuk 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 ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. 
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
Menurut Anthony dan Govindajaran (2001:215) karakteristik anggaran 

diantaranya: 



1. Anggaran adalah estimasi potensi keuntungan dari unit bisnis 
2. Anggran berdasarakan pada laporan keuangan meliputi keadaan 

keuangan yang diperbaharui. 
3. Anggaran meliputi satu periode umum dalam satua tahun. 
4. Anggran bentuk komitmen manajemen, manajer setuju menerima 

tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan anggaran 

5. Laporan anggaran adalah peninjauan dan buktinya terhadap tingkat 
kemenangan dari penganggaran 

Kesimpulan dari beberapa ahli bahwa karakteristik anggaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Dinyatakan dalam satuan uang 

2. Anggaran merupakan estimasi potensi keuntungan dari unit bisnis 

3. Mencakup periode kurun waktu satu tahun 

4. Anggaran berbentuk komitmen manajemen, manajer setuju menerima 

tanggung jawab untuk melaksanakan tujuan anggaran 

5. Hasil actual akan dibandingkan dengan anggaran secara periode dan varian 

yang akan terjadi dianalisis dan di jelaskan 

2.2.5 Perbedaan anggaran dan Ramalan 
 Pengertian anggaran sering disamakan dengan pengertian ramalan oleh 

sebagaian masyarakat, karena keduanya berorientasi ke masa yang kana dating. 

 Perbedaan anggaran dan ramalan dapa dapat diperjelas dengan memberikan 

karakteristik anggaran dan ramalan menurut Mulyadi (2001:490) yaitu sebagai 

berikut: 

 Karakteristik anggaran sebagai berikut: 
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter) 

2. Anggaran umumnya mencakup 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 di review dan d setujui oleh pihak yang berwenang 
lebih tinggi dari penyusunan anggaran 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 

tertentu 
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan 

 Karakteristik ramalan sebagai berikut: 
1. Ramalan dinyatakan dalam satu keuangan atau dalam satuan selain 

keuangan. 
2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam waktu. 
3. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang lebih tinggi. 
4. Ramalan akan selalu dimuktahirkan (update) jika informasi baru 

menunjukan perubahan kondisi 
5. Penyimpangan dari yang diramalkan tidak di analisis secara formal 

atau secara berkala. 
6. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil 

yang diramalkan. 
Dari uraian karakteristik tersebut, dapat diabil suatu kesimpulan bahwa 

ramalan hanya merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa 

yang akan yang akan dating, tanpa sipembuat ramalan dibebani tanggung 

jawab atas yang diramalkan. Anggaran dalam proses memutuskan apa yang 

akan dilaksanakan dimasa yang akan daang dan jika anggaran telah 

ditetapkan, maka para manajer dibebani untuk mencapainya. 



 Dengan demikian jelaslah bahwa anggaran dan ramalan ituberbeda, 

akan tetapi ramalan mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu digunakan 

sebagai alat bantu menyusun anggaran. Hal ini kita bias lihat dalam 

penyusunan anggaran penjualan, dimana dasaranya adalah ramalan penjualan 

(sales forcasting) 

2.2.6 Jenis-jenis Anggaran 
Sebagai alat bantu manajemen, anggaran perusahaan akan dapat 

mempunyai lingkup yang luas, dimana seluruh kegiatan yang ada dalam 

perusahaan akan terkait dengan anggaran perusahaan tersebut. Oleh karena 

itu, anggaran perusahaan ini akan terdiri dari berbagai macam anggaran yang 

mempunyai kegunaannya sendiri-sendiri, anggaran yang satu akan dapat 

berbeda dari segi sisinya, bentuknya maupun kegunaannya dengan anggaran 

lain. 

Di dalam suatu perusahaan, paket anggaran lengkap terdiri atas 

beberapa elemen atau jenis anggaran. Paket anggaran yang lengkap tersebut 

dinamakan juga “Anggaran induk” (master budget). Anggaran induk adalah 

jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran yang terpisah namun 

saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. 

Menurut Supriyono (2001:96) anggaran induk terdiri atas tiga bagian 

yang penting, yaitu: 

1. Anggaran operasi, anggaran ini menunjukkan rencana operasi atau 
kegiatan tahun yang akan datang. Elemen anggaran operasi meliputi 
antara lain: anggaran pendapatan, biaya, persediaan dan elemen modal 
kerja lainnya. 

2. Anggaran kas, anggaran ini menunjukkan prakiraan sumber dan 

penggunaan kas dalam tahun anggaran. 
3. Anggaran pengeluaran modal, anggaran ini menunjukkan rencana 

investasi dalam tahun anggaran. 



Dari penjelasan di atas dapat diuraikan seperti di bawah ini: 

1. Anggaran operasi 

Anggaran ini biasanya berisi dua bagian penting yang terdiri atas: 

a. Anggaran program, anggaran ini disusun untuk setiap keluarga produk dan 

menunjukkan taksiran pendapatan dan setiap keluarga produk. 

b. Anggaran pertanggungjawaban, anggaran ini menentukan rencana 

kewajiban yang akan dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggung jawaban. 

Anggaran pertanggungjawaban merupakan alat yang baik untuk 

penyediaan karena dengan anggaran ini prestasi yang diharapkan untuk 

suatu pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan prestasi 

sesungguhnya sehingga anggaran ini dapat digolongkan menjadi: 

2. Anggaran biaya. 

Anggaran ini merupakan batas atau pengeluaran biaya yang dapat dilakukan 

oleh manajer pusat pertanggungjawaban biaya yang bersangkutan sehingga 

merupakan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang 

dianggarkan. Anggaran ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Anggaran biaya teknik (engineered expense). 

Anggaran biaya teknik digunakan untuk pusat pertanggungjawaban biaya 

yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan 

erat dengan keluarannya. Anggaran biaya memiliki karakteristik yaitu 

anggaran ini dirancang untuk mengukur efisiensi, dan manajer operasi 

menerima semua tanggung jawab secara lengkap untuk mencapai sasaran 

anggaran karena penentu prestasi dapat dikendalikan. 

b. Anggaran biaya kebijakan (discretionary expense). 

Anggaran ini digunakan untuk pusat pertanggungjawaban biaya yang 

sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan 

keluarannya. Anggaran biaya kebijakan memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 



Anggaran ini tidak dirancang untuk mengukur efisiensi, dan anggaran 

bertanggung jawab atas pengeluaran dalam jumlah yang telah ditetapkan. 

1. Anggaran pendapatan. 
Pusat pertanggungjawaban pendapatan menyusun dua macam anggaran, yaitu: 

1) Anggaran biaya pemasaran, merupakan anggaran biaya kebijakan yang 

sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. 

2) Anggaran pendapatan, anggaran ini berisi proyeksi volume penjualan 

dikalikan harga jual yang diharapkan. Anggaran pendapatan merupakan 

elemen anggaran laba rugi yang paling kritis dan yang paling besar. Anggaran 

ini memiliki karakteristik yaitu: Anggaran dirancang untuk mengukur 

efektifitas pemasaran, dan manajer pusat pendapatan dapat bertangung jawab 

secara lengkap atas tercapainya sasaran pendapatan. 

2. Anggaran laba. 
Anggaran laba disusun untuk setiap pusat pertanggungjawaban laba. Manajer 

pusat laba dapat mengendalikan pendapatan dan biaya pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

3. Anggaran kas. 
Anggaran operasi biasanya disusun dalam ukuran pendapatan dan 

biaya. Untuk tujuan perencanaan keuangan dalam bentuk anggaran, anggaran 

operasi harus diterjemahkan dalam bentuk aliran kas masuk dan aliran kas 

keluar yang disusun dalam anggaran kas. Manajer menggunakan anggaran kas 

untuk menyusun rencana dan untuk menjamin bahwa kas dalam tahun 

anggaran cukup, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. 

4. Angggaran pengeluaran modal. 
Anggaran pengeluaran modal pada dasarnya merupakan daftar rencana 

yang telah disetujui oleh manajemen puncak mengenai proyek pemilihan 

fasilitas dan peralatan baru beserta taksiran biaya setiap proyek dan saat 

pengeluaran modal tersebut akan dilakukan dalam tahun anggaran. Anggaran 

pengeluaran modal biasanya disusun terpisah dari anggaran operasi. 



Anggaran apabila dilihat dari ruang lingkup atau intensitas penyusunan 

anggaran perusahaan, menurut Adisaputro dan Asri (2003:7) ada dua jenis 

anggaran, yaitu: 

1. Anggaran komprehensif (comprehensive budget). 

Yaitu suatu rangkaian dari anggaran perusahaan yang disusun 
secara lengkap dan menyeluruh dari aktivitas di dalam perusahaan, 

baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, maupun 
administrasi. 

2. Anggaran parsial (partial budget).

Yaitu anggaran yang disusun sebagian saja, meliputi bagian-bagian 
tertentu atau mempunyai ruang lingkup terbatas. 

Adapun ditinjau dari segi jangka waktu anggaran, menurut Agus Ahyari 
(2002:12) anggaran dapat dibedakan menjadi:

1. Anggaran strategis (strategical budget). 

Anggaran ini merupakan anggaran jangka panjang, berisikan hal-hal 

yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka 
panjang, gambaran perkembangan perusahaan dalam jangka 

panjang dan lain sebagainya. 
2. Anggaran taktis (tactical budget). 

Anggaran ini disebut juga anggaran operasional atau anggaran 
jangka pendek, sesuai dengan fungsinya anggaran operasional akan 
disusun secara terinci sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman 
operasional dalam perusahaan yang bersangkutan. Di dalam 
anggaran operasional segala kegiatan yang akan dilaksanakan 
diberikan rincian yang jelas sehingga mudah untuk diterapkan dalam 

perusahaan. Dengan anggaran yang terinci ini para karyawan yang 
berhubungan dengan kegiatan yang harus dilaksanakan akan 

memperoleh pedoman yang jelas sehingga tidak timbul keragu-



raguan di dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam perusahaan pada 
umumnya, dikenal dua macam bentuk anggaran operasional tersebut 
yaitu anggaran periodik (periodical budget) dan anggaran kontinyu 
(continual budget). 

2.2.7 Syarat-syarat penyusunan anggaran 
Agar anggaran yang dihasilkan memberikan manfaat bagi perusahaan, 

maka menurut Supriyono (2001:95) penyusunan dan pelaksanaaan yang baik 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 
a. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 

fungsional yang jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung 
jawab yang tegas.  

b. Terdapatnya suatu struktur organisasi dalam perusahaan.  
c. Akan mempermudah pimpinan perusahan untuk mengawasi 

bawahannya. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai. 
Sistem akuntansi yang memadai meliputi: 

a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 
realisasinya, sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung 
penyimpangannya. 

b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai 
realisasi anggaran. 

c. Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. 
3. Adanya penelitian dan analisis. 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menerapkan alat pengukur 

prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 
4. Adanya dukungan para pelaksana. 



Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 
dukungan aktif dari para pelaksana baik tingkat atas maupun bawah. 
Dukungan para pelaksana anggaran akan memberikan kesempatan 
kepada para pelaksana untuk turut serta dalam merumuskan sasaran 
yang mungkin dicapai yang nantinya dituangkan dalam anggaran 
perusahaan. 

2.2.8 Prosedur Penyusunan Anggaran 
Pada dasarnya prosedur penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh jenis 

perusahaannya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan efektivitas perusahaan 

yang akan menimbulkan permasalahan yang berbeda pula untuk masing-masing 

perusahaan. Dan biasanya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran lainnya, ada di tangan pimpinan 

tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaan lah 

yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan 

secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran 

serta kegiatan-kegiatan anggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam 

perusahaan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:83) mengemukakan tiga prosedur 

penyusunan anggaran yang biasanya digunakan suatu organisasi yaitu: 

1. Otoriter atau top down budgeting. 
Otoriter adalah prosedur penyusunan anggaran yang ditetapkan 
sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan 
bawahan tanpa keterlibatan bawahan dalam penyusunan. 

2. Demokrasi atau bottom up budgeting. 

Demokrasi adalah prosedur penyusunan anggaran berdasarkan hasil 
karyawan budget disusun mulai dari bawahan sampai ke atas. 

3. Campuran atau top down dan bottom up budgeting. 



Adalah prosedur penyusunan dari kedua metode di atas. Disini 
perusahaan menyusun budget dengan memulainya dari atas dan 
kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh 
karyawan bawahan. Kebanyakan perusahaan menggunakan 
pendekatan bottom up budgeting dengan pertimbangan mereka lebih 
mengetahui apa yang diperlukan oleh perusahaannya, sehingga 

mereka dapat mempersiapkan suatu rincian yang lebih realistis 
untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan 

2.2.9. Keuntungan dan Kelemahan anggaran 
 Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh bila perusahaan 

menerapkan penyusunan anggaran yang baik ,yaitu: 

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat memproyeksikan 

sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini 

menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan 

untuk dilaksanakan. 

2. Dalam penyusunan anggaran, diperluka analisis yang sangat teliti terhadap 

setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi 

manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. 

3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan 

pedoman untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap 

manajer mengetahui kekuasaan. Wewenang, dan kewajibannya. Anggaran 

sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam 

melakukan suatu kegiatan. 

5. Mengingat setiap manajer dilibatkan dalam penyusunan anggaran, maka 

memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta. 



Disamping beberapa keunggulan tersebut,terdapat pula beberapa kelemahan 

antara lain: 

1. Dalam menyususn anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Sering kali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran 

mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari padayang direncanakan. 

Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyesuaian. Kemungkinan ini 

menghendaki agar anggaran disesuaikan secara berkesinambungan dengan 

kondisi yang berubah-ubah agar data dan informasi yang diperoleh akurat. 

3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara potensial 

dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat 

menghambat proses pelaksanaan anggaran. 

4. Penganggaran tidak terlepas dari subyektif pembuat kebijakan (decision 

makaer) terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap/cukup 

2.3 Kas 

2.3.1 Pengertian Kas 
Pengertian kas dari segi akuntansi adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk 

uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat 

pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Sedangkan pengertian kas menurut 

PSAK no.2, kas terdiri dari saldo kas, rekening giro, asset setara kas, investasi yang 

sangat mudah diuangkan tanpa mengalami resiko perubahan harga yang signifikan. 

Ada juga beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian kas, diantaranya 

sebagai berikut: 

Pengertian kas menurut Narumondang Bulan Siregar (2003:15)
menyatakan sebagai berikut:  

“Kas merupakan pos aktiva yang paling penting dikarenakan selalu 
berputar ke seluruh bagian dalam suatu perusahaan dan memberikan 



dukungan pada bagian-bagian dalam perusahaan untuk mengadakan 
kegiatan-kegiatan sehingga kelangsungan suatu perusahaan dapat 
terjamin.” 

Menurut Warren Rave Fess yang diterjemahkan oleh Aria 
Farahmita (2005:25) menyatakan bahwa: 

“Kas meliputi uang kertas, cek, wesel (money order atau kiriman 
uang melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank) dan 

uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari 
bank bersangkutan”.  

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2000:14) menjelaskan bahwa: 

“Kas itu adalah uang tunai maupun saldo kas dalam bank yang 
bersifat liquid, mudah sebagai alat pertukaran, dan menunjukkan daya 
beli secara umum”.  

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa suatu aktiva di anggap kas apabila mempunyai ciri-ciri 

ataupun kriteria sebagai berikut: 

1. Dapat tersedia dengan segera, artinya dapat segera dipergunakan untuk 

melakukan pembayaran pada setiap saat dikehendaki. 

2. Dapat diterima nilai nominalnya pada saat diuangkan 

3. Bisa berbentuk monetary ataupun monetary items. 

Sedangkan kas yang ada dalam perusahaan meliputi: 

1. Dana kas kecil (Petty Cash) 

2. Dana pertukaran 

3. Dana lain yang digunakan dan tidak dibelanjakan secara teratur 

4. Pos-pos Seperti cek, wesel bank, dan pos wesel. 



2.3.2 Pentingnya Kas 
Kas adalah aktiva yang paling mudah diselewengkan dan digunakan tidak 

semestinya oleh karyawan, kas merupakan aktiva yang paling bernilai dari aktiva 

lainnya karena mudah dipindahkan. Disamping itu banyak transaksi perusahaan yang 

baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan 

pengeluaran uang perusahaan. Oleh karena itu pengelolaan kas penting sekali dan 

harus dijaga secara efektif dengan pengendalian khusus. 

Menurut Kieso dan Weygendt yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo 
(2001:403) pengelolaan kas dan pengendalian khusus dilakukan karena alasan-alasan 

sebagai berikut: 

“ 1.  Kas adalah harta tunggal yang dapat segera dikonversikan menjadi 
harta lain, pos ini mudah digelapkan dan dipindahkan 

         2.  Jumlah kas yang dimiliki sebuah perusahaan harus diatur secara 
seksama sehingga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit yang 
tersedia pada setiap persediaan. uang yang memadai harus selalu 

dipertahankan tanpa terlalu banyak mengkaitkan pada sumber daya 
perusahaan “ 

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengendalian khusus pada kas 

dilakukan untuk melindungi kas dari hal-hal yang dapat merugikan, seperti 

kekurangan dana pada saat operasi perusahaan sedang berlangsung ataupun terlalu 

banyaknya uang yang menganggur yang tidak digunakan sehingga keuntungan dari 

uang tersebut terbuang percuma. 

2.3.3 Arus Kas (Cash Flow) 
Pengertian Arus Kas menurut Ridwan S. Sundjaya dan Inge Barlian

(2001:61) menyatakan sebagai berikut: 

“Arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu, 
laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi 



perusahaan, investasi, dan aliran kas pembiayaan serta menunjukkan 
perubahan kas dan surat berharga selama periode tersebut”.  

Aliran kas dalam perusahaan mencakup dua sektor, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Aliran Kas Masuk (Cash Inflow) 

Di dalam aliran kas masuk terdapat aliran kas yang bersifat Continue dan 

yang bersifat intermittent. Aliran kas masuk yang bersifat Continue, 

misalnya aliran kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, penerimaan 

piutang, dan sebagainya. Sedangkan aliran kas yang bersifat Intermittent

misalnya yang berasal dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan 

saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak 

terpakai, dan sebagainya. 

2. Aliran Kas Keluar (Cash Outflow)  

   Pada umumnya aliran kas keluar adalah pengeluaran untuk biaya-biaya, 

baik biaya-biaya utama (operating), maupun biaya-biaya bukan utama 

(non operating). Di dalam aliran kas keluar yang terdapat aliran kas yang 

sifatnya terus-menerus (Continue), misalnya pembelian tunai bahan 

mentah, pembayaran gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Sedangkan 

aliran kas keluar yang sifatnya tidak Continue,misalnya pembayaran 

bunga, pembayaran deviden, pembelian kembali saham perusahaan, aktiva 

tetap, dan sebagainya. 

2.4       Anggaran Kas 
Anggaran kas sangat penting untuk dibuat oleh perusahaan, karena 

dengan anggaran kas dapat diperkirakan keadaan kekurangan atau kelebihan 

kas pada saat tertentu. Dengan diketahuinya kemungkinan kelebihan kas, 

maka manajer dapat mengambil keputusan untuk apa kelebihan tersebut akan 

dipergunakan. Sebaliknya dengan mengetahui kemungkinan adanya 



kekurangan, maka kekurangan kas tersebut dapat segera diantisipasi, misalnya 

dengan cara mencari sumber pinjaman, atau menambah modal pemilik, atau menjual 

aktiva tetap yang tidak berfungsi secara optimal. Kekurangan kas dapat mengganggu 

likuiditas perusahaan, karena dapat mengakibatkan terhambatnya pembayaran rutin 

untuk membiayai kegiatan sehari-hari. 

2.4.1 Pengertian Anggaran Kas 
 Berikut ini pengertian mengenai anggaran kas yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli, diantaranya menurut Ellen Christina, dkk (2001;187) dikemukakan 

bahwa : 

“Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas 
selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas (aliran 
kas masuk) dan perencanaan pengeluaran kas (aliran kas keluar)”. 
Sedangkan pengertian anggaran kas menurut Munandar (2000;311) : 

“Budget kas (Cash Budget) ialah Budget yang merencanakan secara lebih 
terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari 
waktu-kewaktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang 
berupa penerimaan kas, maupun perubahan yang berupa pengeluaran 
kas.” 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa budget kas mencakup dua 

sektor pokok, sebagai berikut : 

1. Sektor Penerimaan Kas, yang pada umumnya berasal dari : 

a. Penjualan tunai barang jadi yang diproduksi. 

b. Penagihan piutang 

c. Penjualan aktiva tetap 

d. Penerimaan lain (non operating), misalnya penghasilan bunga, 

penghasilan deviden, dan sebagainya. 



2. Sektor Pengeluaran Kas, yang pada umumnya berupa pengeluaran untuk 

biaya-biaya, baik biaya utama (operating), maupun biaya bukan utama (non 

operating), misalnya : 

Operating : 

a. Pembayaran upah tenaga kerja langsung. 

b. Pembayaran biaya pabrik tidak langsung. 

c. Pembayaran biaya administrasi. 

d. Pembayaran biaya penjualan. 

e. Pembelian aktiva tetap. 

Non Operating : 

a. Pembayaran biaya bunga,  

b. Pembayaran biaya sewa,  

c. Biaya sumbangan kepada Pihak Ketiga, dan sebagainya. 

Dalam mempersiapkan anggaran kas, manajer keuangan harus dapat 

meramalkan penerimaan dan pengeluaran kas setepat mungkin. Sumber yang 

paling banyak atau dominant dalam penerimaan kas berasal dari penjualan, 

baik penjualan kredit maupun penjualan tunai, penerimaan bunga pinjaman 

dan lain-lain. Setelah meramalkan penerimaan kas, kemudian manajer 

keuangan memperkirakan aliran kas keluar dimana aliran kas keluar ini 

mencakup pembayaran untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran pajak, 

pembayaran gaji dan upah pegawai, dan berbagai pengeluaran kas untuk 

pembayaran biaya operasi perusahaan dan sebagainya. 

Dengan adanya anggaran kas ini, maka manajer keuangan dapat 

mengetahui saat kelebihan kas, demikian juga sebaliknya jika terdapat 

kekurangan (defisit) kas dapt segera dicari jalan keluarnya. 

2.4.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Kas 



Tujuan perusahaan melakukan penyusunan anggaran kas menurut Ellen 
Christina, dkk (2001;188) adalah untuk : 

 “  1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membanding-
kan uang kas masuk dengan uang kas keluar. 

 2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. 
   3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan 

jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu 
mencari dana tambahan baru dan sebaliknya bila perusahaan 

mengalami surplus maka perusahaan harus memilih alternatif 
penggunaan yang paling menguntungkan. 

4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 
5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan.  
6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas 

sebenarnya.” 

2.4.3 Pendekatan yang Digunakan untuk Membuat Anggaran Kas 
Dua pendekatan utama yang dipergunakan untuk membuat anggaran kas 

menurut Welsch, dkk yang telah dialihbahasakan oleh Purwatiningsih dan Warouw 

(2000;378) adalah sebagai berikut : 

 “1. Pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas (kadang –kadang 
disebut metode perkiraan kas atau metode langsung). 

2. Pendekatan akuntansi keuangan (kadang-kadang disebut metode 
ikhtisar laba rugi atau tidak langsung).” 

Pendekatan utama dipergunakan untuk membuat anggaran kas di atas 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pendekatan penerimaan dan pengeluaran kas (kadang–kadang disebut metode 

perkiraan kas atau metode kas langsung). 

Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci 



atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus 

uang masuk dan keluar dari berbagai pos anggaran seperti : penjualan, biaya 

dan pengeluaran untuk penambah barang modal. Metode ini mudah untuk 

dibuat, dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian 

dari rencana laba tahunan. 

2. Pendekatan akuntansi keuangan (kadang-kadang disebut metode ikhtisar laba 

rugi atau tidak langsung). 

Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih yang direncanakan yang 

terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Pada dasarnya, laba bersih 

yang direncanakan diubah dari dasar actual menjadi dasar kas, artinya 

disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja bukan kas seperti 

persediaan, piutang biaya yang dibayar dimuka akrual dan perkiraan 

penundaan. 

2.4.4 Kegunaan Anggaran Kas 
Menurut Munandar (2000;312), secara umum semua anggaran 

termasuk anggaran kas mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu : 

 “1.  Sebagai pedoman kerja. 

  2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. 
  3. Sebagai alat pengawasan kerja.” 
Kegunaan anggaran kas tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran kas dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi manajemen dan 

karyawan perusahaan 

2. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

Anggaran kas dapat mengkoordinasikan berbagai segmen organisasi dan 

membuat bagian-bagian yang ada dalam organisasi mengetahui bagaimana 

kegiatan-kegiatan yang berbeda  

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 



Anggaran kas dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan kerja, sehingga dapat 

dikendalikan jika terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah dibuat 

sebelumnya. 

Sedangkan secara khusus, anggaran kas berguna sebagai dasar untuk 

penyusunan master balance sheet budget (Anggaran Induk Neraca), kegunaan 

anggaran kas akan dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap jalannya 

atau kondisi perusahaan. Pada dasarnya ada dua pihak yang berkepentingan dengan 

anggaran kas ini, meskipun titik perhatiannya tidak selalu sama karena mampunyai 

kepentingan yang berbeda-beda. 

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan anggaran kas 

adalah : 

1. Pihak Intern Perusahaan 

a. Manajemen 

Dengan menetapkan anggaran kas dalam merencanakan  dan mengendalian 

kas, khususnya manajemen keuangan dapat mengeahui infomasi keuangan 

tentang : 

1) Perlunya tambahan kas untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari. 

2) Perlunya memanfaatkan kas apabila diperkirakan terjadinya surplus. 

3) Perlunya perusahaan menunda rencana operasi jika diperlukan. 

4) Perlunya untuk mempertahankan saldo kas minimum (safety cash 

balance) agar likuiditas perusahaan tidak terganggu. 

b. Karyawan 

Agar produktivitas karyawan terjamin dengan baik, mereka perlu mengetahui 

likuiditas perusahaan, sehingga mereka yakin gaji atau upahnya terjamin 

dengan baik. 

2. Pihak Ekstern Perusahaan 

a.Para Pemilik Saham 

Dengan mengetahui keadaan anggaran kas dimasa yang akan datang,mereka 

berkepentingan atas haknya berupa deviden dan prospek saham yang 



ditanamkan pada perusahaan tersebut. 

b. Kreditor 

Untuk menilai likuiditas perusahaan dan memastikan apakah bunga yang akan 

diterima sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Kas 
Menurut Munandar (2000;312), agar suatu anggaran atau budget 

dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di 

dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

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

yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran/budget. Adapun 

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun 

Anggaran/Budget Kas, antara lain adalah :   

 “1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Kas :

a) Budget Penjualan. 
b) Keadaan persaingan di pasar. 

c) Posisi perusahaan dalam persaingan. 
d) Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan 

perusahaan. 
e) Kebijakan perusahaan dalam penagihan Piutang. 
f)  Budget perubahan Aktiva Tetap. 
g) Rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan-penerimaan 

Kas dari sumber-sumber lain (Non Operating).

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Kas : 

a) Budget Pembelian Bahan Mentah. 
b) Keadaan Persaingan para supplier Bahan Mentah di pasar. 

c) Posisi perusahaan terhadap pihak supplier Bahan Mentah. 



d) Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan oleh 

supplier Bahan Mentah. 
e) Budget Upah Tebaga Kerja Langsung. 
f) Budget Biaya Pabrik Langsung. 
g) Budget Biaya Administrasi. 
h) Budget Perusahaan Aktiva Tetap. 

i) Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran Kas untuk 
keperluan lain-lain.” 

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam 

menyusun anggaran/budget kas, adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan kas, antara lain : 

a) Budget Penjualan. khususnya rencana tentang jenis (kualitas) dan jumlah 

(kuantitas) barang yang akan dijual dari waktu-kewaktu selama periode yang 

akan datang. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar 

pula transaksi penjualan secara tunai yang akan dilakukan, sehingga akan 

memperbesar penerimaan kas. Sebaliknya, semakin kecil jumlah penjualan 

akan cenderung semakin kecil pula transaksi penjualan secara tunai yang akan 

dilakukan, sehingga akan memperkecil penerimaan kas. 

b)  Keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memaksa 

perusahaan untuk lebih banyak melakukan transaksi-transaksi penjualan 

secara kredit, sehingga memperkedl transaksi penjualan secara tunai. 

Akibatnya akan memperkecil pula penerimaan kas. Sebaliknya, persaingan 

yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperkecil transaksi-

transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperbesar transaksi penjualan 

secara tunai. Akibatnya akan memperbesar pula penerimaan kas.  

c) Posisi perusahaan dalam persaingan. Bilamana posisi perusahaan cukup kuat, 

maka perusahaan lebih dapat. "memaksakan" penjualan. secara tunai, 

sehingga akan memperbesar penerimaan Kas. Sebaliknya, posisi perusahaan 

yang lemah dalam persaingan kurang memungkinkan untuk "memaksakan" 



penjualan secara tunai, sehingga akan memperkecil penerimaan kas.  

d)  Syarat pembayaran (term of payment) yang ditawarkan perusahaan. 

Bilamana potongan penjualan (discount) yang ditawarkan perusahaan cukup 

menarik para calon pembeli, maka akan mendorong mereka untuk 

melakukan pembelian-pembelian secara tunai, sehingga akan memperbesar 

penerimaan kas. Sebaliknya, bilamana potongan penjualan (discount) yang 

ditawarkan perusahaan kurang menarik para calon pembeli, maka akan 

mendorong mereka untuk melakukan pembelian-pembelian secara kredit, 

sehingga akan memperkecil penerimaan kas.  

e)  Kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan Piutang. Penagihan piutang yang 

lebih aktif akan mempercepat penerimaan Kas. Sedangkan sebaliknya, 

penagihan piutang yang kurang aktif akan memperlambat penerimaan kas. 

f) Budget Perubahan Aktiva Tetap. Khususnya rencana tentang pengurangan 

(penjualan) aktiva tetap. Bilamana selama periode yang akan datang 

perusahaan merencanakan akan melakukan penjualan aktiva tetap, maka 

akan memperbesar penerimaan kas. Sedangkan sebaliknya, bilamana selama 

periode yang akan datang perusahaan tidak merencanakan akan melakukan 

penjualan aktiva tetap, maka akan memperkecil penerimaan kas.  

g) Rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan-peneriman kas dari 

sumber lain-lain (Non Operating), seperti misalnya Penghasilan bunga, 

Penghasilan Sewa, Penghasilan Dividen, dan sebagainya. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas, antara lain : 

a) Budget Pembelian Bahan Mentah, khususnya rencana tentang jenis (kualitas) 

dan jumlah (kuantitas) bahan mentah yang akan dibeli dari waktu-kewaktu 

selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah pembelian bahan 

mentah, akan cenderung semakin besar pula transaksi pembelian secara tunai 

yang akan dilakukan, sehingga akan memperbesar pengeluaran kas. 

Sebaliknya, semakin kecil jumlah pembelian akan cenderung semakin kecil 

pula transaksi pembelian secara tunai yang akan dilakukan, sehingga akan 



memperkecil pengeluaran kas 

b) Keadaan persaingan para supplier Bahan Mentah di pasar.  

Persaingan yang lebih keras akan memaksa para supplier melakukan 

transaksi-transaksi penjualan secara kredit, sehingga memperkecil transaksi 

pembelian tunai bahan mentah oleh perusahaan. Akibatnya akan memperkecil 

pengeluaran kas. Sebaliknya, persaingan yang lebih lunak akan 

memungkinkan supplier memperkecil transaksi-transaksi penjuslan secara 

kredit, sehingga memperbesar transaksi pembelian tunai bahan mentah oleh 

perusahaan. Akibatnya akan memperbesar pengeluaran kas.  

c) Posisi perusahaan terhadap pihak supplier Bahan Mentah.  

Bilamana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat 

"memaksakan" pembelian bahan mentah secara kredit, sehingga akan 

memperkecil pengeluaran kas. Sebaliknya, posisi perusahaan yang lemah 

kurang memungkinkan untuk "memaksa" pembelian secara kredit, sehingga 

lebih banyak dilakukan transaksi pembelian Bahan Mentah secara tunai. 

Akibatnya akan memperbesar pengeluaran kas 

d) Syarat Pembayaran (term of payment) dari supplier Bahan Mentah.  

Bilamana potongan pembelian (purchase discount) yang ditawarkan supplier 

cukup menarik perusahaan, maka akan mendorong perusahaan untuk 

melakukan pembelian-pembelian secara tunai, sehingga akan memperbesar 

pengeluaran kas. Sebaliknya, bilamana potongan pembelian (purchase 

discount) yang ditawarkan supplier kurang menarik perusahaan, maka akan 

mendorong perusahaan untuk melakukan pembelian secara kredit, sehingga 

akan memperkecil pengeluaran kas. 

e) Budget Upah Tenaga Kerja Langsung.  

Semakin besar upah tenaga kerja langsung yang akan dibayarkan semakin 

besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil 

jumlah upah tenaga kerja langsung, akan semakin kecil pula pengeluaran kas 

yang akan dilakukan. 



f) Budget Biaya Pabrik Tidak Langsung. Semakin besar biaya pabrik tidak 

langsung yang harus dibayar, akan semakin besar pula pengeluaran Kas yang 

akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil biaya pabrik tidak langsung, akan 

semakin kecil pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. 

g) Budget Biaya Administrasi.  

Semakin besar biaya administrasi yang harus dibayarkan semakin besar pula 

pengeluaran kas yang akan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil biaya 

administrasi yang harus dibayar akan semakin kecil pula pengeluaran kas 

yang akan dilakukan. 

h) Budget Perusahaan Aktiva Tetap. Khususnya rencana tentang penambahan 

aktiva tetap. Bilamana selama periode yang akan datang perusahaan 

merencanakan akan melakukan penambahan aktiva tetap, maka akan 

memperbesar pengeluaran kas. Sedangkan sebaliknya, bilamana selama 

periode yang akan datang perusahaan tidak merencanakan akan melakukan 

penambahan aktiva tetap, maka akan memperkecil pengeluaran Kas. 

i) Rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk 

keperluan lain-lain (Non Operating) seperti misalnya untuk Biaya  Bunga, 

Biaya Sewa, dan sebagainya. 

2.4.6 Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran Kas 
Menurut Ellen Christina, dkk (2001;189), langkah-langkah dalam 

menyusun anggaran kas adalah sebagai berikut : 

 “1. Menyusun anggaran penagihan piutang, 
2. Menyusun anggaran penerimaan kas, yang biasanya terdiri dari pos 

penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. 
3. Menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini 

umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, 
pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya dan pengeluaran 

lain-lain.  



4. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bila 
terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan 
memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya 
diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Yang 
perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa pinjaman tersebut 
harus memperhitungkan pembayaran bunga dan angsutan pokoknya.  

5. Mempekirakan pembayaran bunga (apabila perusahaan melakukan 
pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi). Untuk itu diperlukan 

suatu skema pembayaran bunga yang lengkap.  
6. Menyusun anggaran kas akhir.” 
Penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat, apabila langkah-langkah 

penyusunan anggaran kas di atas telah dilakukan dengan baik maka dalam 

pelaksanaan-nya anggaran kas dapat digunakan secara efektif. 

2.5 Pengertian efektivitas 
Efektivitas selalu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi 

dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Menurut Fremont E. Kas yang di 

alihbahasakan oleh Sugiyono (2009:23) definisi efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

“efektiveness is concerned with accompolishment of explicit or implicit goals” 

Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit 

maupun implicit, yaitu sebarapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan sebarapa 

jauh tercapai. 

Sedangkan menurut Arens, dkk (2006:777), pengertian efektivitas sebagai 

berikut: 

“effectiveness refers to the accopolisment of objective, where as wfficiency 

refers to the resources used achive those objectives.” 



 Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit 

tersebut. Oleh karena itu baik sasaran maupun keluaran dari suatu unit kerja 

seringkali sulit di kuantifikasikan, maka pengukuran efektivitas sulit pula untuk 

ditetapkan secara terperinci. 

 Dalam uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu 

kegiatan atau program dilihat dari keefektifan yang telah direncanakan terlebih 

dahulu. 

2.6 Pengendalian 
2.6.1 Pengertian Pengenalian 

Pengendalian merupakan kebijaksanaan, prosedur dan praktek 

yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengelola perusahaan dalam 

usaha mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang 

mencakup koreksi atas kekurangan, kelemahan dan penyimpangan 

yang ada; seta penyesuaian operasi agar selaras dengan patokan yang 

digunakan. 

Pengendalian oleh manajemen merupakan usaha yang 

sistematis membandingkan hasil dengan rencana. Hasil pengendalian 

sangat penting dalam pencapaian sasarannya. 

Pengendalian menurut Hansen dan Mowen yang 

dialihbahasakan oleh Dewi F. dan Deny A. K. (2004;354) adalah 

sebagai berikut : 

“Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan 
apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya 
dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.” 

Dari pengertian pengendalian di atas ternyata dapat dinyatakan 

bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan secara 



sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan dengan membandingkan rencana 

kerja dan realisasinya serta mengambil tindakan koreksi yang tepat atas 

perbedaan tersebut.

Disamping itu, pengendalian merupakan suatu proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja sesungguhnya dari setiap kompenen organisasi 

perusahaan dan mengajukan tindakan perbaikan ketika diperlukan untuk 

memastikan efisiensi prestasi perusahaan berupa sasaran tujuan, kebijakan dan 

standar perusahaan. 

Sebagian besar pengendalian menggunakan umpan balik. Dalam 

umpan balik perbandingan pelaksanaan dengan rencana mengarahkan pada 

penilaian terhadap prestasi dan peninjauan kembali terhadap struktur 

organisasi, rencana dan tujuan yang sudah ditentukan. 

2.6.2 Proses pengendalian  
Proses pengendalian didefinisikan sebagai proses mengukur dan meg 

evaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, 

kemudian melaksanaka tindakan apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai tujuan, kebijakan dan standard 

yang telah ditetapkan secara efisien. 

Proses pengendalian dirancang untuk memantau aktivitas yang sedang 

brejalan dari suatu unit usaha dan setiap pusat pertanggungjawaban, menurut 

Apandi Nasehatun (1999:130) ada beberapa tahapan pengendalian antara 

lain: 

1. menetukan sasran (goal) untuk performa aktivitas atau fungsi 
2. menetukan standard performa untuk setiap sasaran khusus 

dan aktivitas dan fungsi 

3. memonitor dan mengukur performa aktual 
4. menelaah (review) dan membandingkan performa aktual yang 

direncanakan 



5. memproduksi deviasi dan mengadministrasikan untuk 
memotivasi dan menekan performa. 

2.6.3 Pengendalian kas 
Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan hampir semua akan 

menyangkut dan bermuara pada kas. Dalam hal ini, kas merupakan asset 

perusahaan yang paling penting dan berperan untuk menjaga likuiditas 

perusahaan. Untuk memperoleh laba usaha yang diharapkan, maka diperlukan 

tersedianya arus uang kas yang lancar setiap saat. Kontribusi manajemen 

sangat berperan dalam menjaga likuiditas tersebut, agar perusahaan selalu 

berada dalam posisi dan kondisi keuangan yang terbaik. 

Agar perusahaan dapat mengatur jumlah kas yang seimbang, dimana 

perusahaan tidak memiliki jumlah kas yang berlebihan dan tidak pula 

mengalami kekurangan kas; maka perlu dilakukan pengendalian secara 

cermat. Ada beberapa cara yang lazim digunakan dalam mengendalikan kas, 

antara lain : 

1. Mengadakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas sedemikian rupa, 

sehingga manajemen dapat menentukan jumlah dana yang diperlukan baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Adanya pertanggungjawaban yang tegas atas penerimaan dan pengeluaran kas. 

3. Pencatatan buku kas harus sama sekali terpisah dari tugas melakukan 

penerimaan maupun pembayaran uang. 

3. Dibuat safety cash balance, yaitu jumlah minimal kas yang harus dipertahankan 

perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansial setiap saat. 

Selain itu untuk mengendalikan kas dapat juga dibuat laporan kas, 

seperti yang dikemukakan oleh Wilson and Campbell yang dialihbahasakan 

oleh Tintjin Fenix Tjendera (1997;413) adalah sebagai berikut : 



“Ditinjau dari segi pengendalian adalah perlu diketahui bagaimana 
penerimaan dan pengeluaran kas yang sebenarnya dibandingkan dengan 
taksirannya, informasi ini ditunjukkan oleh laporan kas” 
Dengan adanya anggaran kas memungkinkan dilaksanankannya evaluasi yang 

mengatur kegiatan-kegiatan yang telah dicapai, khususnya yang mempengaruhi kas. 

Hal ini dilaksanakan dengan analisis penyimpangan yaitu membandingkan antara 

rencana dengan realisasinya, dalam hal ini baru bisa dicapai dengan adanya anggaran 

kas. 

2.6.4 Efektivitas pengendalian kas 
Sistem pengendalian kas yang efektif sangat penting mengingat akibat-akibat 

potensial yang mungkin terjadi, misalnya jika perusahaan menghadapi situasi yang 

bisa menyebabkan kesulitan kas; maka manajemen dapat segera menghindari atau 

mengurangi situasi terburuk, yang menurut Y Supriyanto (1995;231) adalah dengan 

cara-cara sebagai berikut : 

 “1.  Meningkatkan usaha untuk pengumpulan piutang. 
2. Mengurangi biaya-biaya kas. 

3. Menunda pengeluaran modal. 
4. Menunda pembayaran utang. 
5. Mengurangi persedian. 
6. Mengubah waktu operasi yang mempengaruhi kas.” 

Dalam asumsi bahwa perencanaan telah dilaksanakan dengan efektif, maka 

pengendalian kas senaiknya dilakukan dengan dua prosedur, sebagai berikut : 

1. Evaluasi terus-menerus (Continous Evaluation) 

Evaluasi dilakukan secara terus-menerus dan memperhitungkan kemungkinan 

posisi kas dimasa yang akan datang. Hal ini meliputi evaluasi periodic dan 



laporan rutin, biasanya bulanan dan estimasi posisi kas yang akan datang 

(periode sisa). 

2. Pengendalian kas dengan catatan data harian atau mingguan 

Sebenarnya tujuan pencatatan harian atau mingguan adlah untuk meminimalkan 

biaya bunga serta mempertahankan jumlah kas yang cukup. 

Pengendalian terhadap kas juga meliputi tindakan pengamatan terhadap 

kas sebagai harta perusahaan, karena kas sering dijadikan objek manipulasi; 

kecurangan dan penyelewengan. Sesuai dengan sifat-sifat atau karakteristik 

yang dimiliki oleh kas, maka pengendalian kas dilakukan untuk memastikan 

bahwa : 

1 Setiap pengeluaran kas telah sesuai dengan peruntukan atau tujuannya. 

2 Semua uang yang seharusnya diterima, benar-benar diterima oleh perusahaan. 

3 Tidak adanya penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. 

Dari uraian diatas, dapat dirangkumkan bahwa tujuan efektivitas 

pengendalian kas secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Tercapainya keseimbangan antara jumlah kas yang tersedia dengan jumlah kas 

yang dibutuhkan. 

2. Pengamanan atas uang kas terjamin. 

3. Efisiensi penggunaan kas. 

4. Disusunnya laporan kas yang akurat. 

5. Dipatuhinya kebijakan dan prosedur tentang kas. 

Anggaran  pengendalian kas tersebut terjaga secara baik dan optimal, 

maka perlu dilakukan pula pemeriksaan atau audit atas kas perusahaan. Audit 

harus dilakukan secara mendadak (surprised), agar hasilnya benar-benar 

efektif serta mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan Audit menurut 

Arens (2006;273) yang dikutip dan dipergunakan oleh penulis sebagai salah 

satu kriteria dari tujuan pengendalian kas; adalah sebagai berikut : 

1. Recorded transactions exist (Existence). 

2. Existing transactions are recorded (Completeness). 



3. Recorded transactions are stated at the correct amounts (Accuracy). 

4. Transactions are properly classified (Classification). 

5. Transactions are recorded on the correct dates (Timing). 

6. Recorded transactions are properly included in the master files and 

correctly summarized (Posting and Summarization). 

Adapun penjelasannya adalah sebagaimana diuraikan pada butir-butir berikut 

ini : 

1. Transaksi yang tercatat benar-benar ada (Keberadaan) 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat adalah dana secara 

aktual diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan. 

2. Seluruh transaksi telah dicatat (Kelengkapan) 

Kas yang diterima telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan kas yang 

dikeluarkan telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, hal itu dilakukan untuk 

mencegah penghilangan transaksi di dalam catatan. 

3. Transaksi yang tercatat telah disajikan dengan jumlah yang benar (Akurasi) 

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam perhitungan dan 

pencatatan jumlah transaksi di berbagai tahap dalam proses pencatatan. 

4. Transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat (Klasifikasi) 

Pengklasifikasian merupakan kegiatan pengidentifikasian dan peraturan pos-pos 

yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam kelompok-kelompok. 

5. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar (Tepat Waktu) 

Penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat dalam waktu yang sesuai sehingga 

mengurangi terjadinya manipulasi. 

6. Transaksi yang tercatat telah dicantumkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan 

dengan benar (Posting dan Pengikhtisaran) 

Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah dicatat dalam jurnal 

akan diposting ke dalam buku besar. 



2.7 Pengaruh Anggaran kas Sebagai Alat Bantu Manjemen Dalam Menunjang 
Efektivitas Pengendalian Kas 
Peranan anggaran kas pada suatu perusahaan adalah merencanakan, 

mengevaluasi, dan menegndalikan kas, agar optimal dalam arti keseimbangan 

antara jumlah kas yang tersedia dengan kebutuhan dalam membiayai perusahaan. 

Peranan anggaran kas pada perusahaan menurut Wilson and Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tintjin Fenix Tjendera (1997;394) adalah sebagai berikut : 

“Merencanakan kas yang diperlukan perusahaan ditinjau dari segi 
jangka pendek atau jangka panjang, juga penyiapan anggaran 
memberikan alat untuk mengantisipasikan kesempatan penggunaan kas 
secara efektif dalam hal ada kelebihan kas.” 

Anggaran kas dapat mambantu manajemen dalam 

mengendalikan aktivitas perusahaan, dimana dari anggaran kas dapat 

diketahui kemungkinan kelebihan kas ataupun kekurangan kas. 

Dengan diketahuinya keadaan kekurangan kas, maka kekurangan kas 

tersebut dapat segera diantsipasi, misalnya dengan cara mencari 

sumber pinjaman, menambah modal pemilik, atau menjual aktiva tetap 

yang tidak berfungsi secara normal. 

Sedangkan pengertian Efektivitas menurut Arens, dkk 

(2006;777), pengertian efektivitas sebagai berikut : 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives.”

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

suatu kegiatan atau program dilihat dari keefektifan yang telah 

direncanakan terlebih dahulu. 

Anggaran kas merupakan alat pengendalian kas secara 

keseluruhan sehingga dapat dibandingkan dengan realisasinya. Seperti 



yang dikemukakan oleh Hansen dan mowen yang dialihbahasakan oleh 

Dewi F. dan Deny A. K. (2004;354) adalah sebagai berikut : 

“ pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang 
sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang 
dirancanakan sebelumnya.” 

Efektivitas pengendalian kas dapat dicapai bila proses dalam 

melaksanakan pengendalian kas tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan 

fungsi anggaran yang dapat membantu manajemen dalam pengendalian, maka 

anggaran kas dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam upaya 

meningkatkan efektivitas pengendalian kas. 

Sedangkan menurut Agus Ahyari (1994;5-7) Untuk menghasilkan 

anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian . Penyusunan 

anggaran harus, antara lain sebagai berikut : 

 “ 1. Terdapatnya perencanaan terpadu. 
    2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 
    3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

    4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. 
    5. Terdapatnya evaluasi kegiatan perusahaan.” 

Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Terdapatnya alat perencanaan terpadu. 

Dengan mempergunakan anggaran. Perusahaan akan dapat menyususn 

perencanaan setelah kegiatan secara terpadu karena seluruh kegiatan yang 

dilakukan dalam perusahaan tidak lepas dari anggaran karena akan memerlukan 

biaya. Dengan demikian maka anggaran ini akan merupakan pencerminan seluruh 

kegiatan perusahaan yang sebagai penyusunan anggaran akan merupakan 

penyusunan seluruh rencana kegiatan perusahaan. 

2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 



Dengan adanya anggaran maka pelaksana kegiatan yang ada dalam perusahaan 

dapat dilaksanaka dengan lebih pasti. Pelaksanaan dengan menggunakan 

anggaran yang telah d terapkan akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan 

perencanaan yag telah disusun dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian 

maka anggaran ini dapat diperunakan sebagai pedoman yang dapat dipercaya 

dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan 

3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

Pelaksanaan kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai pedoman akan 

berarti melakukan kegiatan dibawah koordinasi yang baik. Jika elakukan kegiatan 

berdasarkan anggaran yang telah ada, brarti telah turut menunjang tercapainya 

koordinasi yang baik di dalam perusahaan tersebut 

4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. 

Jka perusahaan sedang menyelesaikan suau kegiatan, maka manajemen 

perusahaan akan mendapat membandingkan pelaksanaan tersebut dengan 

anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam hai ini 

anggaran akan dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan dalam perusahaan. 

5. Terdapatnya evaluasi kegiatan perusahaan. 

Dalam jangka waktu ertentu misalnya satu tahun sekali manjemen perusahaan 

akan dapat menyusun evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu 

perusahaan dengan mempergunakan anggaran sebagai alat evaluasi. Sebarapa 

jauh penyimpangan pelaksanaan kerja dari rencana kerja yang didiskusikan di 

dalam perusahaan serta dicarikan jalan keluarnya. Evaluasi semacam ini 

merupakan hal yang sulit dilakukan apabila tidak terdapat anggaran didalam 

perusahaan. 

 Manajemen perusahaan yang belum terbiasa mengadakan penyusunan 

anggaran akan menganggap bahwa penyusunan anggaran ini merupakan pekerjaan 

dan beban tambahan bagi peusahaan. Pada umumnya manajemen perusahaan akan 

bertekad untuk tetap mempergunakan anggaran sebagai alat bantu dalam penyusunan 



perencanaan, koordinasi dan pengawasan apabila telah merasakan manfaat dari 

penggunaan anggaran tersebut. 


