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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Gambaran umum anggaran 

2.1.1    Pengertian Anggaran   

              Istilah anggaran sudah lama dikenal dalam dunia usaha, tetapi rumus dari suatu 

anggaran akan sangat bervariasi tergantung dari besar kecilnya organisasi dan motif 

usaha dari perusahaan tersebut. Dalam organisasi yang sifatnya mencari laba tentu saja 

rumusan mengenai anggaran akan berbeda dengan rumusan organisasi yang bermotif 

tidak mencari laba, akan tetapi pada dasarnya pengertian anggaran hampir sama untuk 

setiap jenis usaha. 

              Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian anggaran, 

beberapa literatur telah menguraikan beberapa pengertian anggaran menurut para ahli 

ekonomi, adalah sebagai berikut : 

              Menurut M Nafarin (2000;1) anggaran adalah : 

“Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 
yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang 
untuk jangka waktu tertentu”.   
                  Menurut Drs. Gunawan Adisaputro, M.B.A yang dikutip oleh Drs. 

Marwan Asri, M.B.A (edisi 2003/2004;1) anggaran adalah :  

 ”Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada 
pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan 
pengawasan”. 
 

                Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa anggaran mempunyai inti sebagai 

berikut : 

1. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya bahwa anggaran disusun dengan 

sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. 

2. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan 

berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3. Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab mengambil 

keputusan. Sehingga anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang 

berdasarkan beberapa asumsi tertentu. 

4. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi 

manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 
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2.1.2   Jenis-jenis Anggaran 

             Jenis-jenis anggaran dapat diklasifikasikan/dikelompokkan dari beberapa sudut 

pandang berikut ini : 

             Menurut M Nafarin (2000;1) sebagai berikut : 

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas 

tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan 

pada tingkat-tingkat aktivitas yang berbeda, anggaran variabel disebut juga 

dengan anggaran fleksibel. 

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas 

tertentu, anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. 

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, 

pada umumnya periode ini satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan 

anggaran yang pernah dibuat. 

3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran jangka pendek, adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling 

lama sampai satu tahun. 

b. Anggaran jangka panjang, adalah anggaran yang dibuat lebih dari satu tahun 

anggaran. 

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi 

laba yang terdiri dari : 

� Anggaran penjualan 

� Anggaran biaya pabrik 

• Anggaaran biaya bahan baku 

• Anggaraan biaya tenaga kerja langsung 

• Anggaran biaya overhead pabrik  

� Anggaran bebas usaha  

� Anggaran laporan rugi laba 

b. Anggaran keuangan, adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca terdiri 

dari : 
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� Anggaran kas  

� Anggaran piutang  

� Anggaran persediaan 

� Anggaran utang 

� Anggaran neraca 

5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran 

yang disusun secara lengkap 

b. Anggaran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap yang hanya 

menyusun bagian tertentu saja. 

6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari : 

a. Appropiation budget, adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu 

dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. 

b. Performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas 

yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya/beban yang 

dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. 

 

               Menurut Drs. Gunawan Adisaputro, M.B.A (edisi 2003/2004;1) sebagai 

berikut : 

1. Anggaran komprehensif, adalah jenis anggaran dengan menyusun anggaran 

dengan ruang lingkup yang menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas perusahaan 

dibidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan tertib administrasi. 

2. Anggaran parsiil, adalah jenis anggaran dengan menyusun anggaran yang ruang 

lingkupnya terbatas. 

3. Anggaran fixed, adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu 

dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan 

revenue, cost dan expense. 

4. Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan 

anggaran yang sudah dibuat. 

5. Anggaran dimensi waktu, adalah anggaran yang terdiri dari : 

a. Anggaran jangka pendek, adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu 

paling lama 1 tahun. 

b. Anggaran jangka panjang, anggaran yang dibuat lebih dari 1 tahun. 
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       2.1.3   Tujuan dan Manfaat Anggaran 

             Adapula tujuan-tujuan dan manfaat anggaran yang dikemukakan oleh para ahli 

sebagai berikut : 

             Menurut M Nafarin (edisi 2000;1) sebagai berikut : 

1.  Tujuan penyusunan Anggaran 

 Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain : 

a. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dalam 

penggunaan dana. 

b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana, 

sehingga dapat mempermudah pengawasan. 

d. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 

e. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran 

lebih jelas dan nyata terlihat. 

f. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

 

2. Manfaat Penyusunan Anggaran 

      Anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain : 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

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

c. Dapat memotivasi pegawai. 

d. Dapat menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

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

seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 

 

      Menurut Drs. Gunawan Adisaputro (edisi 2003/2004;1) sebagai berikut : 

1. Tujuan Penyusunan Anggaran  

Tujuan umum : 

a. Ekonomis finansial, berupa peranan yang diinginkan oleh perusahaan sebagai 

lembaga yang bergerak dibidang ekonomi. Finansial, berupa mencari 
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keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

b. Konsumen, bahwa produk yang dihasilkan harus dapat memberikan kepuasan 

pada konsumen, memelihara hubungan baik dengan konsumen. 

c. Pemilik modal, menjalin hubungan yang baik dengan kaum pemilik modal 

agar tetap setia memberikan modalnya. 

            Tujuan khusus : 

a. Produk, misalnya perusahaan ingin dikenal sebagai produsen produk-produk 

bermutu. 

b. Luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, nasional atau regional. 

c. Market share yang ingin dimiliki. 

d. Return On Investment tertentu. 

 

2. Manfaat Penyusunan Anggaran 

a. Sebagai alat perencanaan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan. 

b. Sebagai alat pengawasan untuk menghindari pemborosan dan pembayaran 

yang kurang perlu. 

2.1.4   Prosedur Penyusunan Anggaran 

             Prosedur penyusunan anggaran dapat dikelompokkan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut : 

             Menurut M Nafarin (2000;1) mengemukakan sebagai berikut : 

1.   Tahap penentuan pedoman perencanaan (anggaran) 

Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu top management melakukan 2 hal 

yaitu : 

a.   Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti : tujuan, kebijaksanaan,   asumsi- 

asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. 

b.  Membentuk panitia penyusunan anggaran, yang terdiri dari : direktur sebagai 

ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris dan manajer lainnya sebagai anggota. 

2.   Tahap persiapan anggaran 

            Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran terlebih dahulu menyusun 

forecast penjualan (taksiran) atau ramalan penjualan. 

3. Tahap penentuan anggaran 
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     Pada tahap penentuan anggaran diadakan rapat dari semua manajer  

beserta direksi (direktur) dengan kegiatan :  

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. 

b. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen-komponen anggaran. 

c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran. 

4.   Tahap pelaksanaan anggaran 

Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi 

anggaran, setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada 

direksi. 

         

                Menurut Drs. Gunawan Adisaputro, M.B.A (edisi 2003/2004;1) 

mengemukakan sebagai berikut : 

                Didalam garis besarnya mekanisme penyusunan anggaran berjalan paralel 

dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang tercermin dalam 

bagan organisasi perusahaan.  

               Komisi anggaran umumnya berada langsung dibawah direksi. Sebab yang utama 

ialah karena baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan anggaran perlu 

melibatkan personalia dari berbagai bagian.  

            Keanggotaan dari komisi anggaran ini akan meliputi :  

1. Salah seorang anggota direksi 

2. Manajer pemasaran 

3. Manajer produksi 

4. Manajer keuangan 

5. Manajer bagian umum, administrasi dan personalia 

 

2.2    Kritera-kriteria Anggaran Yang Baik :  

Dalam penyusunan sebuah anggaran, anggaran dapat dikatakan baik apabila 

anggaran yang telah disusun sesuai dengan metode dan standar penyusunan sebuah 

anggaran dimana didalamnya terdapat kriteria-kriteria sebagai berikut: 

   1.   Tujuan 

Sebelum menetapkan tujuan, terlebih dahulu top management (Direktur 

utama) menilai variabel-variabel relevan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelemahan perusahaan. Dalam penyusunan anggaran tujuan sangat penting untuk 

menentukan arah perusahaan didalam penyusunan sebuah anggaran. 
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         2.   Kebijaksanaan dan Peraturan 

Kebijaksanaan (policy) adalah petunjuk menyeluruh secara verbal, tertulis 

atau diimplikasi yang menetapkan batas-batas umum serta arah tindakan yang akan 

dilaksanakan. 

Peraturan (rules) adalah suatu petunjuk, perintah, larangan, penghargaan, 

sanksi, dan kewajiban dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 Kebijaksanaan dan peraturan sangat penting didalam proses penyusunan     

anggaran karena merupakan bimbingan berfikir untuk mencapai tujuan didalam 

proses penyusunan anggaran. 

3.   Metode dan Standar 

       Metode adalah suatu cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu 

tugas tertentu. Standar merupakan suatu kesatuan pengukuran yang ditetapkan 

sebagai sutu patokan dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode dan standar sangat 

penting didalam proses penyusunan anggaran karena dapat dijadikan pedoman 

dalam pembuatan anggaran. 

    4.  Strategi 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan yang harus diikuti oleh 

setiap bagian dalam perusahaan, strategi sangat penting untuk proses penyusunan 

anggaran agar anggaran yang akan disusun tepat pada sasaran dan tujuan 

perusahaan. 

   5.   Program 

Program adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk membahas dan 

menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam usahanya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, program sangat penting dalam proses 

penyusunan anggaran karena program menggariskan tindakan-tindakan yang akan 

dilakukan, oleh pihak mana, bilamana, dan di mana. 

    6.  Prosedur 

Prosedur merupakan suatu urut-urutan seri tugas yang saling berhubungan 

yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam, prosedur sangat 

penting dalam proses penyusunan anggaran karena prosedur merupakan suatu 

sistem sebagai alur serta uraian tugas dalam penyusunan anggaran. 
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2.3   Penjualan 

          Definisi penjualan terus mengalami perkembangan pada umumnya pengertian 

penjualan yang dikembangkan oleh para ahli memberikan makna yang tidak jauh 

berbeda. 

 

2.3.1   Pengertian Penjualan 

  Pengertian penjualan didefinisikan oleh para ahli menjadi beberapa jenis yaitu 

sebagai berikut : 

 Pendapat menurut Rambat Lupiadi  (Edisi 2001;1) tentang anggaran penjualan 

adalah sebagai berikut :  

1. Penjualan produk 

Penjualan produk adalah penjualan dimana didalam penjualan tersebut tindakan atau 

kegiatan yang di tawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya dapat dilihat, dirasakan 

atau dicium dan dapat dimiliki dan pada penjualan produk dikenal dengan istilah 

persediaan atau penyimpanan produk yang telah dihasilkan. Penjualan produk 

didefinisikan oleh para ahli menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:  

Menurut Alimansyah, S.E (kamus istilah akuntansi 2003;cetakan 1) adalah 

sebagai berikut : 

1)  Penjualan konsinyasi adalah penjualan barang-barang melalui penitipan barang-

barang tersebut kepada pihak lain untuk diperjuangkan bagi kepentingan pihak 

yang menitipkan barang atau bagi kepentingan kedua belah pihak. 

2)  Penjualan netto adalah jumlah semua penjualan setelah dikurangi dengan 

penjualan yang tidak jadi. 

2.   Penjualan jasa  

Penjualan jasa adalah penjualan dimana di dalam penjualan tersebut setiap tindakan 

atau kegiatan yang ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa mungkin berkaitan dengan 

produk fisik atau tidak . 

 

2.3.2    Anggaran penjualan 

Anggaran penjualan merupakan titik awal dalam penyelesaian anggaran induk, 

berbagai anggaran lainnya biasanya tergantung pada anggaran penjualan jika anggaran 

tidak benar maka anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan memboroskan waktu 

serta usaha. 
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Pendapat menurut M Nafarin (2000;1) tentang anggaran penjualan adalah 

sebagai berikut :  

                ”Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya 
dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum 
menyusun anggaran lainnya”. 
 
                 

 

                        

 

 

 

 

 

     

  

  

  

 

         

 

 

       

 


