
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Anggaran 

Setiap instansi pemerintah didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu, dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi secara optimal. Tujuan 

instansi pemerintah yang berorientasi memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat adalah untuk membangun negara kearah yang lebih baik dan maju. Bagi 

manajemen instansi pemerintah tidak ada pilihan lain kecuali instansi tersebut membuat 

perencanaan yang sebaik-baiknya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam perusahaan 

dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan penyusunan sistem perencanaan, 

koordinasi dan pengawasan yang baik bagi instansi tersebut. Dewasa ini banyak instansi 

pemerintah yang menggunakan anggaran manajemen dalam menjalankan fungsinya. 

Istilah lain dari anggaran adalah profit plan, karena anggaran menunjukkan kegiatan-

kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah di masa mendatang, dengan tujuan 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan membangun 

negara ini menuju kearah yang lebih baik dan maju. Anggaran mutlak diperlukan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. 

2.1.1   Pengertian Anggaran 

Banyak sekali pengertian mengenai anggaran yang dikemukakan oleh para ahli 

yang pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu merupakan suatu rencana yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan unit mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau instansi untuk periode waktu tertentu di masa 

yang akan datang, umumnya periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran 

adalah satu tahun. 

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:3) pengertian anggaran atau 

budget adalah sebagai berikut : 

“Budget adalah hasil dari penganggaran (budgeting)”. 

 



Menurut Agus Ahyari (2002: 8) pengertian anggaran atau budget adalah : 

“Budget adalah merupakan suatu perencanaan yang disusun secara formal 

di dalam perusahaan tersebut yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan 

tanpa adanya pengecualian”.  

Menurut Sofyan Harahap (2001:15) adalah sebagai berikut : 

“Budget adalah konsep yang membantu manajemen, ia larut dalam fungsi 

manajemen, membantu, dan mempermudah manajemen dalam mencapai 

tujuan”. 

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari proses dan fungsi-

fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan, 

pengendalian. 

2. Anggaran merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. 

3. Anggaran bersifat sistematis yang harus disusun secara berurutan dan logis. 

4. Anggaran harus didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu untuk pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.2 Karekteristik Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001:490) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain : 

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

2. Anggaran umumnya mencangkup 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 disetujui 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. 

 

Dari karakteristik di atas dapat diketahui mengapa anggaran menjadi alat yang 

penting bagi manajemen dalam melakukan tugasnya. Sebagai alat untuk membantu 

pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisis data 

tahun-tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang. 

 

2.1.3 Perbedaan Anggaran dan Ramalan  

Pada sebagian besar masyarakat mempunyai pemahaman yang salah, mereka 

beranggapan bahwa anggaran dan ramalan itu sama, karena keduanya berorientasi pada 

masa yang akan datang. Untuk dapat memberikan gambaran bahwa antara anggaran dan 

ramalan berbeda, menurut Robert N. Anthony (2000:360) mengemukakan sebagai 

berikut : 

“Budget are an important tool for effective short-term planning and scontrol 

in organization. An operating budget usually covers one year and states the 

revenue and expenses planned for that year”. 

Karakteristik ramalan yang dikemukakan oleh Mulyadi (2000:490) sebagai 

berikut : 

1. Ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan 

selain keuangan. 

2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. 

3. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diperkirakan. 

4. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi. 

5. Ramalan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukan perubahan kondisi. 

6. Penyimpangan dari yang diramalkan tidak dianalisis secara formal atau 

secara berkala. Penyusunan anggaran melakukan analisis terhadap 

penyimpangan hasil ramalan dengan apa yang diramalkan, namun tujuan 

analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam melakukan 

ramalan. 

 

 

 



Tabel 2.1 

Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

 

No. Anggaran (Budgeting) Ramalan (Forecasting) 

1. Dinyatakan dalam uang Dinyatakan dalam ukuran 

moneter 

2. Umumnya berjangka waktu 

 1 tahun 

 

Dapat sembarang waktu 

 

3. Berisi komitmen manajemen untuk 

mencapainya 

Meramal tidak bertanggung 

jawab atas tercapainya 

ramalan 

 

4. Ditelaah & disetujui oleh pemimpin 

yang lebih tinggi dari pada penyusun 

usulan anggaran 

Tidak selalu disetujui oleh 

pimpinan yang lebih tinggi 

5. Setelah disahkan tidak dapat diubah, 

kecuali dalam kondisi khusus 

Segera diperbaharui jika ada 

informasi baru yang 

menunjukkan perubahan 

kondisi 

6. Secara periodik, realisasi dibandingkan 

dengan anggaran dan penyimpangan 

dianalisis dan diterangkan/ 

ditindaklanjuti 

Penyimpangan terhadap 

ramalan tidak dianalisis secara 

formal/ secara periodik tidak 

ditindaklanjuti 

Sumber : Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:5) 

 

Dari uraian antara anggaran dan ramalan di atas, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan, bahwa anggaran merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan 

di masa yang akan datang, dan anggaran telah ditetapkan, biasanya menunjukkan 

indikasi bahwa ada langkah-langkah yang diambil agar peristiwa aktual sesuai dengan 

apa yang telah dianggarkan. Sedangkan ramalan (forecast) hanyalah suatu gambaran 

mengenai apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada indikasi bahwa yang 

meramalkan tersebut akan bertanggung jawab untuk mewujudkan peristiwa yang akan 

direalisasikan melalui ramalan tersebut. 

 

 

 

 



2.1.4 Manfaat Anggaran 

 Dalam praktiknya, banyak dijumpai perusahaan yang mampu beroperasi tanpa 

membuat suatu anggaran., akan tetapi berbeda dengan instansi pemerintah, suatu intansi 

pemerintah tidak dapat menjalankan kegiatannya tanpa menyusun suatu anggaran, 

karena akan mengalami kesulitan dalam  mengevaluasi kinerja dan pembuatan laporan 

keuangan untuk pemerintah. Menurut Drs. Gunawan Adisaputro, M.B.A. dan Drs. 

Marwan Asri, M.B.A (2004:20-23) perkembangan anggaran dipandang dari segi 

manfaat yang ingin diperoleh pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu : 

1. Anggaran sebagai “alat penaksir”. 

2. Anggaran sebagai “plafon” dan sekaligus “alat pengatur” otorisasi 

pengeluaran dana/kas. 

3. Anggaran sebagai “pengukur efisiensi”. 

 

Berdasarkan kutipan di atas maka manfaat penyusunan anggaran secara lebih 

lengkap adalah sebagai berikut :   

1.  Anggaran sebagai Alat Penaksir 

Dari segi manfaat yang dapat diperoleh ini merupakan perkembangan yang 

paling awal dari anggaran sebagai alat perencanaan. Aspek anggaran sebagai alat 

pengendalian sedikit sekali dapat diperoleh dari tahap ini. Sekali anggaran 

disusun pada awal tahun umumnya tidak lagi dilakukan pengubahan-

pengubahan. Bilamana terjadi pengubahan dalam kondisi, maka realisasi seakan-

akan berjalan terpisah dari anggarannya. Dengan demikian anggaran disusun 

hanya sebagai formalitas. 

2.  Anggaran sebagai “Plafon” dan sekaligus “Alat Pengatur” Otorisasi. 

Akuntansi keuangan mencatat apa yang sebenarnya terjadi dan melaporkannya. 

Frekuensi pelaporan realisasi tidak perlu terlalu sering dilakukan. Bahkan 

pelaporan yang lengkap sekali dalam setahun pun dapat dianggap cukup. 

Meskipun monitoring terhadap pengeluaran anggaran harus dilakukan terus 

menerus yang gunanya untuk mengetahui sampai seberapa jauh dana, yang 

disediakan telah digunakan. Dengan demikian fungsi anggaran sebagai alat 



pengendali dirasakan lebih menonjol dibandingkan dengan aspek 

perencanaannya. 

3.  Anggaran sebagai “pengukur efisiensi”. 

Tahap ini merupakan tingkat perkembangan yang paling akhir. Baik fungsi 

perencanaan maupun fungsi pengendalian keduanya sama menonjolnya, karena 

itu anggaran dengan mudah dapat disesuaikan dengan tingkat kegiatan yang 

sebenarnya tanpa perlu khawatir bahwa pengubahannya akan bersifat berlebihan 

ataupun terlalu minim. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan 

atas angka standar yang benar juga berfungsi sebagai alat penilai efisiensi, 

karena angka standar yang dipakai memang efektif dan fleksible. Sehingga 

realisasi biaya yang melebihi atau kurang dari jumlah uang dianggarkan 

dianggap merupakan pemborosan/penghematan yang sebenarnya. Dengan 

demikian selisih biaya benar-benar dapat dinilai sebagai penyimpangan dari 

yang seharusnya. 

 

Dari ke tiga tingkat manfaat tersebut, dapat dilihat bahwa anggaran merupakan 

suatu alat untuk merencanakan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan maupun 

organisasi, agar perusahaan atau organisasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana dana 

itu digunakan dan mengetahui realisasi surplus atau defisit yang sebenarnya.  

 

2.1.5 Tujuan Penyusunan Anggaran 

 Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh 

kebijakan-kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Begitu 

pula halnya dengan perusahaan, yang berkecenderungan memandang ke depan, akan 

selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya untuk masa yang akan datang. 

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

tujuan penyusunan anggaran adalah : 

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

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa 

yang hendak dicapai manajemen. 

 

 



2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana rincian mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, serta menyediakan informasi untuk yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi. 

 

2.1.6 Penggolongan Anggaran 

 Sebagai alat bagi manajemen, anggaran memiliki ruang lingkup yang luas, 

seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan akan terkait dengan anggaran tersebut. Ada 

berbagai macam anggaran yang mempunyai kegunaan-kegunaan tersendiri. Setiap 

anggaran berbeda antara yang satu dengan yang lain, baik dari segi bentuk, isi maupun 

keegunaannya. Oleh karena itu perlu diketahui penggolongan anggaran yang ada dalam 

perusahaan. 

Penggolongan anggaran menurut Jajuk Herawati, Sunarto (2004:8) adalah 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Ruang Lingkup Penyusunannya 

a. Anggaran Parsial 

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran untuk 

bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

b. Anggaran Komprehensif. 

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya menyeluruh, karena jenis 

kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, 

produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. 

2. Berdasarkan Fleksibilitas 

a. Anggaran Tetap (Fixed Budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan volume 

yang sudah tercatat dan berdasarkan volume tersebut disusun rencana 

mengenai revenue, cost dan expenses. 

 



b. Anggaran Kontinyu (Continuous Budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, dengan volume 

tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, 

cost, dan expenses, namun secara periodik dilakukan penilaian kembali.   

3. Berdasarkan Periode Waktu 

a. Anggaran Jangka Pendek (Satu Tahun) 

b. Anggaran Jangka Panjang (lebih dari satu tahun) 

 

2.1.7 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 

Anggaran hanyalah suatu alat bagi manajemen, maka meskipun suatu anggaran 

telah disusun baik dan sempurna, tidak akan menjamin bahwa pelaksanaan serta 

realisasinya nanti akan baik dan sempurna. Penyusunan anggaran yang baik menurut 

Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:8) antara lain : 

a. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum 

rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini 

menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan 

untuk dilaksanakan. 

b. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap 

setiap tindak yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi 

manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan 

tersebut. 

c. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan 

patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

d. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehinggga 

setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya, 

anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja 

karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. 

e. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran, maka memungkinkan terciptannya perasaan ikut berperan 

serta.  

 

Di samping beberapa keunggulan tersebut di atas, terdapat pula beberapa 

kelemahan antara lain :  

a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, 

kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik 

kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 

 

 



b. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

d. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 

direncanakan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes.  

 

Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa anggaran merupakan taksiran dan 

didasarkan pada peramalan sehingga penyimpangan yang terjadi mungkin disebabkan 

oleh kesalahan peramalan. Keterbatasan lain yaitu seringkali manajer terpaku pada 

tujuan yang ditetapkan pada anggaran departemen sehingga mengabaikan tujuan 

organisasi secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan setiap departemen berjalan pada 

arahnya sendiri-sendiri. 

Jadi walau bagaimanapun anggaran dianggap sempurna, anggaran tetap 

merupakan suatu perencanaan yang berdasar pada estimasi yang diperoleh melalui 

pengalaman dan peramalan. Selain itu anggaran tidak bisa dilaksanakan secara otomatis 

karena perlunya peran serta tingkat manajemen dalam pemahaman dan pelaksanaan. 

 

2.1.8 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan budgeting lainnya ada di tangan pimpinan tertinggi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling 

berwenang dan paling bertanggung jawab akan kegiatan-kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta 

kegiatan lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, 

melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. 

Syafri Harahap (2001:83-84) mengemukakan tiga cara pembuatan anggaran 

ditinjau dari siapa yang membuatnya, yaitu : 

 

 

 

 



1. Otoriter atau Top Down 

Dalam metode otoriter, anggaran disusun dan diterapkan sendiri oleh pimpinan 

anggaran, inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan bawahan 

dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya jika karyawan tidak mampu 

menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan 

kepada bawahan. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak 

memiliki keahlian cukup untuk menyusun suatu anggaran. 

2. Demokrasi atau Bottom Up 

Dalam metode demokrasi anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan 

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

diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang dicapainya dari masa yang 

akan datang. Metode ini dapat digunakan jika karyawan sudah memiliki 

kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan 

menimbulkan proses yang lama dan berlarut-larut. 

3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up  

Metode ini adalah campuran dari kedua metode di atas. Di sini perusahaan 

menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan kemudian untuk 

selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi ada 

pedoman dari atas atau pimpinan dan dijabarkan oleh bawahan  sesuai dengan 

pengarahan atasan. 

Metode yang baik tergantung pada kondisi perusahaan atau lembaga. Metode 

otoriter bisa cepat dan memenuhi selera pimpinan tetapi belum tentu dapat 

menggerakkan partipasi bawahan. Tetapi metode ini sangat tepat dipakai jika 

kemampuan bawahan relatif rendah dan suasana konflik terjadi diperusahaan. 

Sedangakan metode demokrasi agak lambat prosesnya, karena melibatkan banyak orang 

dengan banyak sifat dan keinginan. Tetapi metode ini dapat mengajak partisipasi dan 

tanggungjawab bawahan, dan ini baik diikuti jika sumber daya manusia memiliki 

kemampuan untuk itu. Metode campuran dapat mengurangi kelemahan-kelemahan dari 

dua metode. 

Menurut Mulyadi (2001:494) prosedur penyusunan anggaran memerlukan 

berbagai tahapan sebagai berikut : 



1. Penentuan sasaran oleh manajer atas. 

2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawahan. 

3. Penelaahan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawahan. 

4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawahan. 

 

Prosedur yang diikuti dalam penyusunan anggaran ini perlu untuk 

menyeragamkan langkah-langkah setiap manajer terkait dalam menyusun anggaran. 

Keseragaman langkah ini perlu karena dalam prinsip anggaran diketahui bahwa para 

pelaksana harus mengikuti disiplin tata cara. Jika hal ini tidak ditaati maka akan dapat 

menimbulkan gagalnya konsep anggaran dalam membantu pimpinan melaksanakan 

tugasnya. 

2.2       Anggaran Biaya Administrasi dan Umum 

2.2.1    Pengertian Biaya 

Menurut Hansen dan Mowen (2001:40) yang dimaksud dengan biaya adalah:  

“Kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan 

barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau masa 

yang akan datang bagi organisasi”. 

Menurut Supriono (2000:85) yang dimaksud dengan biaya adalah:  

“Pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau 

jasa”. 

Menurut Harnanto dan Zulkifli (2003) yang dimaksud dengan biaya adalah:  

“Sesuatu yang berkonotasi sebagai pengurang yang harus dikorbankan 

untuk memperoleh tujuan akhir yaitu mendatangkan laba”. 

 

 

 



2.2.2 Pengertian Anggaran Biaya Administrasi dan Umum 

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:109) yang dimaksud dengan 

anggaran biaya administrasi dan umum adalah : 

“Bagian ini pada umumnya merupakan bagian yang terdiri dari beraneka 

ragam pekerjaan (selain pabrik dan penjualan) dan karena banyaknya 

sering disebut sebagai bagian umum. Sesuai dengan namanya yaitu bagian 

administrasi dan umum, maka bagian ini akan mengurusi masalah-

masalah administrasi perusahaan (kecuali administrasi penjualan dan 

administrasi pabrik) serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan 

kepentingan perusahaan secara umum”. 

Menurut Harnanto dan Zulkifli (2003:16) yang dimaksud dengan anggaran 

biaya administrasi dan umum adalah: 

“Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan 

untuk mengoperasikan perusahaan”. 

Menurut Supriono (2000:185) yang dimaksud dengan anggaran biaya 

administrasi dan umum adalah: 

“Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan 

untuk mengoperasikan perusahaan”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan 

membagi bagian administrasi menjadi beberapa bagian atau departemen, maka rencana 

tentang biaya administrasi dari masing-masing bagian (departemen) tersebut harus 

diperinci dan dipisahkan secara jelas. 

Beberapa bagian atau departemen yang biasanya dipergunakan oleh perusahaan 

antara lain : 

1. Bagian Sekretariat (Tata usaha), yang mengenai surat-menyurat dan arsip. 

2. Bagian keuangan (Pembukuan), yang menangani urusan pembukuan (akuntansi) 

dan masalah keuangan. 

3. Bagian Perlengkapan (Rumah tangga), yang menangani urusan perlengkapan-

perlengkapan dan keperluan-keperluan kantor administrasi. 



4. Bagian Personalia, yang menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan 

masalah-masalah personalia. 

5. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), yang menangani urusan-urusan yang 

berhubungan dengan pihak-pihak diluar perusahaan. 

 

2.2.3 Biaya-Biaya Yang Termasuk Dalam Biaya Administrasi dan Umum 

 Biaya administrasi dan umum adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam kegiatannya, selain biaya-biaya pabrik dan biaya distribusi. Pada 

perusahaan-perusahaan yang relatif besar, biaya administrasi timbul pada bagian-

bagian: administrasi, pembukuan, perbekalan, dan bagian staf. Sehingga anggaran biaya 

administrasi dan umum secara keseluruhan, mencakup : 

1) Biaya untuk Direksi dan stafnya, termasuk gaji, bonus tahunan, biaya 

perjalanan, biaya representasi, dan administrasi kantor Direksi. 

2) Biaya Departemen Keuangan yang meliputi gaji dan dana kesejahteraan, biaya 

perjalanan dan biaya administrasi departemen, biaya penyusutan aktiva tetap. 

3) Biaya Departemen Administrasi dan Umum yang meliputi gaji dan dana 

kesejahteraan, biaya perjalanan, biaya komunukasi (telepon, telegram, telex), 

asuransi pegawai, penyusutan macam-macam aktiva tetap, listrik dan air. (Drs. 

Gunawan Adisaputro, M.B.A. dan Drs. Marwan Asri, M.B.A ; 2004: 317). 

 

Menurut Supriono (2002:187) biaya-biaya yang termasuk dalam biaya 

administrasi dan umum yaitu: 

1) Biaya gaji Direksi dan karyawan. 

2) Biaya Bagian Keuangan. 

3) Biaya Bagian Personalia. 

4) Biaya Bagian Hubungan Masyarakat. 

 

 

 


