
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1       Anggaran 

Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, manajemen perusahaan 

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

tindakan dan pengambilan keputusan hendaknya manajemen harus selalu mengacu 

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

memadai dan digunakan sebagai pedoman dalam mencapai pelaksanaan rencana yang 

diinginkan. 

Salah satu alat bantu yang dipergunakan dalam melaksanaan fungsi utama 

manajemen yaitu fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan yaitu anggaran, karena didalamnya meliputi bagaimana 

menentukan dan mencapai sasaran yang diinginkan dengan efisien dan efektif. 

Anggaran diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan 

datang. 

 

2.1.1    Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan rencana yang memuat rincian kegiatan untuk keperluan 

perencanaan dan pengendalian dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan 

diambil oleh pelaksana anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. 
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Banyak pendapat mengenai pengertian tentang anggaran, tetapi terlebih dahulu 

penulis akan mengutipkan beberapa definisi tentang anggaran. 

Definisi anggaran berdasarkan Nafarin (2004;12) adalah sebagai berikut : 

“Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan 
suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu dan 
merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan”. 

 

Menurut Gunawan dan Asri (2003;6) pengertian anggaran yaitu : 

“Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan”. 

 

Anggaran menurut Halim dan Bambang (2005;166) adalah : 

“Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, 

umumnya dalam bentuk satuan uang, untuk jangka waktu tertentu”.  

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana yang berisi tentang rincian kegiatan perusahaan yang disusun secara 

formal dan sistematis serta dinyatakan secara kuantitatif guna membantu manajemen 

melaksanakan fungsinya terutama fungsi perencanaan, pengkoordinasian dan fungsi 

pengawasan. 
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2.1.2    Fungsi Anggaran 

Anggaran mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan 

perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua 

bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling bekerja sama 

dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. 

3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai pembanding untuk menilai 

realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dari perbandingan tersebut dapat pula 

diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dengan realisasinya, 

sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan serta kekuatan-kekuatan 

yang dimiliki perusahaan.  

 

2.1.3    Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat maka dibutuhkan 

berbagai data, informasi, dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan didalam menyusun anggaran. Adapun faktor-faktor tersebut secara 

garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu : 
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1. Faktor-faktor intern (controllable) antara lain berupa : 

 Data penjualan tahun-tahun yang lalu. 

 Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga 

jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi 

dan sebagainya. 

 Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

 Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) 

maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif). 

 Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

 Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 

 Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan, baik dibidang pemasaran, di bidang produksi, 

di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi maupun dibidang 

personalia. 

2. Faktor-faktor ekstern (uncontrolable) antara lain berupa : 

 Keadaan persaingan. 

 Tingkat pertumbuhan penduduk. 

 Tingkat penghasilan masyarakat. 

 Tingkat pendidikan masyarakat. 

 Tingkat penyebaran penduduk. 

 Agama, adat istiadat dan kebiasan-kebiasaan masyarakat. 
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 Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan. 

 Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

 Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat dijelaskan : 

 Keadaan persaingan. 

Proses yang cepat dari modernisasi mengakibatkan perusahaan dituntut 

meningkatkan kemajuan agar menjadi unggul diantara perusahaan-

perusahaan lainnya. 

 Tingkat pertumbuhan penduduk. 

Bertambahnya jumlah penduduk menuntut perusahaan harus dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat agar tidak didahului 

oleh para pesaing. 

 Tingkat penghasilan masyarakat. 

Suatu perusahaan dituntut menghasilkan produk yang sesuai dengan 

penghasilan masyarakat pada umumnya karena pekerjaan seseorang 

mempengaruhi juga pola konsumsinya. 

 Tingkat pendidikan masyarakat. 

Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses yang saling 

mempengaruhi dari dorongan dan tanggapan. 
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 Tingkat penyebaran penduduk. 

Penyebaran penduduk menuntut perusahaan memperluas penjualan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha. 

 Agama, adat istiadat dan kebiasan-kebiasaan masyarakat. 

Sebelum melakukan pengembangan usaha perusahaan harus menganalis 

apakah negara yang diinginkan untuk menjual produk dapat menerima 

produk tersebut. 

 Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan. 

Keadaan pemerintah yang tidak stabil dapat menghambat perluasan 

usaha karena akan berdampak pada kegiatan perusahaan. 

 Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

Krisis ekonomi yang melanda sebagian negara-negara dibelahan dunia 

ditambah dengan melambungnya harga minyak dunia mengakibatkan 

perusahaan harus lebih teliti dalam menjalankan keuangan perusahaan, 

agar dapat meningkatkan kekayaan dan kemajuan teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat suatu negara yang hidup saling 

membutuhkan. 
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2.1.4   Tujuan Anggaran 

Ada beberapa tujuan dari disusunnya anggaran, antara lain : 

1. Untuk dipergunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber 

dan investasi dana. 

2. Untuk memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, 

sehingga dapat memudahkan pengawasan. 

4. Untuk merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. 

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

lebih jelas dan nyata dilihat. 

6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

 

2.1.5   Manfaat dan Kelemahan Anggaran 

Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain : 

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

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

3. Dapat memotivasi pegawai. 

4. Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
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6. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

7. Alat pendidikan bagi para manajer. 

Anggaran selain mempunyai banyak manfaat, juga memiliki kelemahan, 

antara lain : 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung 

unsur ketidakpastian. 

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang 

tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran 

secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu 

dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. 

 

2.1.6    Komponen-komponen Utama Anggaran Induk 

Menurut Hansen dan Mowen (2004;357) anggaran utama dapat dibagi ke 

dalam anggaran operasional dan anggaran keuangan. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Anggaran Operasional (Operational Budget) mendeskripsikan aktivitas yang 

menghasilkan pendapatan bagi perusahaan yaitu penjualan, produksi dan 

persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu 

perkiraan laporan laba rugi. 

 14



2. Anggaran Keuangan (Financial Budget) merinci aliran masuk dan keluar kas 

serta posisi keuangan secara umum. Perkiraan aliran masuk dan keluar kas 

diperlihatkan dalam anggaran kas. Posisi keuangan yang diharapkan pada 

akhir periode anggaran ditunjukkan dalam perkiraan atau proforma neraca. 

Oleh karena banyak aktivitas keuangan yang tidak dapat diketahui hingga 

anggaran operasional diketahui, anggaran operasional disarankan terlebih 

dahulu. 

 

2.1.7  Prosedur Penyusunan Anggaran 

Menurut Harahap (2001;83) terdapat tiga metode dalam prosedur penyusunan 

anggaran tergantung dari siapa yang membuatnya, metode-metode tersebut yaitu : 

1. Metode Otoriter atau Top Down 

Dalam metode ini budget disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan dan budget inilah yang harus dilaksanakan bawahan 

tanpa keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Bawahan tidak diminta 

keikutsertaanya dalam menyusun budget. Metode ini ada baiknya jika 

karyawan tidak mampu menyusun budget atau dianggap akan terlalu lama dan 

tidak tepat jika diserahkan kepada bawahan. Hal ini bisa terjadi dalam 

perusahaan yang karyawannya tidak memiliki keahlian khusus untuk 

menyusun suatu budget. Atasan bisa saja menggunakan konsultan atau tim 

khusus untuk menyusunnya. 
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2. Metode Demokrasi atau Bottom Up 

Dalam metode kedua budget disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. 

Budget disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan 

diserahkan sepenuhnya menyusun budget yang akan dicapainya di masa yang 

akan datang. Metode ini tepat digunakan jika karyawan sudah memiliki 

kemampuan dalam menyusun budget dan tidak dikhawatirkan akan 

menimbulkan proses yang lama dan berlarut. 

3. Metode Campuran atau Top Down dan Bottom Up 

Dalam metode ketiga perusahaan menyusun budget dengan memulainya dari 

pimpinan tertinggi dan kemudian selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh 

karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari pimpinan tertinggi dan dijabarkan 

oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. 

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyusunan 

budget serta pelaksanaan kegiatan budgeting lainnya, adalah pimpinan perusahaan, 

Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan 

paling bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun budget serta kegiatan-kegiatan 

budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan perusahaan. Adapun 

siapa atau bagian apa yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun budget 

tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. 
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Sedangkan menurut Munandar (2001;16) secara lebih terperinci, prosedur 

penyusunan anggaran yang mencakup budgeting adalah : 

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget. 

2. Pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk mengadakan 

taksiran-taksiran dalam rangka menyusun budget. 

3. Menyusun budget serta menyajikannya secara teratur dan sistematis. 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan budget. 

5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja, yaitu 

untuk mengadakan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan budget. 

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interprestasi 

dan memperoleh kesimpulan-kesimpualan dalam rangka mengadakan 

penilaian (evaluasi) terhadap kerja yang telah dilaksanakan, serta menyusun 

kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai tindak lanjut (follow-up) dari 

kesimpulan-kesimpulan tersebut. 

 

2.2      Pendapatan 

2.2.1   Pengertian Pendapatan 

Menurut SAK No 23 IAI (2004;23.2) pendapatan adalah : 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus 
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 
konstribusi penanam modal”. 
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2.2.2 Pengukuran Pendapatan 

Menurut SAK No 23 IAI (2004;23.3) pengukuran pendapatan adalah : 

“1. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang 
diterima atau yang dapat diterima. 

 2. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya 
ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau 
pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai 
wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan 
dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang 
diperbolehkan oleh perusahaan”.  

 
Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah 

pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat 

diterima. 

 

2.2.3   Sumber-sumber Pendapatan 

Pada dasarnya pendapatan dalam perusahaan dikelompokkan pada dua 

sumber yaitu: 

1. Operating revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan yang berasal 

dan berhubungan langsung dengan utama pokok perushaan sesuai dengan 

jenis usahanya. 

2. Non operating revenue adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan yang 

tidak berasal dan tidak berhubungan langsung dengan usaha utama 

perusahaan. 
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2.3       Anggaran Pendapatan 

2.3.1    Pengertian Anggaran Pendapatan 

 Anggaran pendapatan adalah anggaran yang berisi rencana pendapatan 

perusahaan. Anggaran ini mempunyai tingkat ketidakpatian yang tinggi, karenanya 

anggaran ini lebih bersifat peramalan (forecast). 

 Hasil dari penjualan produk merupakan pendapatan bagi perusahaan, baik itu 

berupa barang maupun jasa memerlukan perhatian khusus karena menyangkut 

optimalisasi laba perusahaan. 

 Suatu anggaran pendapatan memproyeksikan anggaran pendapatan di masa 

yang akan datang dan terdiri dari proyeksi penjualan dalam unit, dikalikan dengan 

harga jual. Anggaran ini merupakan unsur anggaran laba rugi yang paling kritis dan 

juga merupakan unsur yang paling besar derajat ketidakpastiannya, karena biasanya 

anggaran pendapatan ini didasarkan pada forecast. Pertimbangan manajemen dalam 

menyusun anggaran pendapatan sangat penting, oleh karena itu anggaran 

mengandung unsur-unsur ramalan atas beberapa kondisi tertentu, yang tidak mungkin 

merupakan tanggung jawab manajer penjualan. Situasi ekonomi atau persaingan 

harga merupakan contoh kondisi yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

anggaran pendapatan, sedangkan manajer pemasaran mempunyai alat untuk 

mengendalikan volume penjualan, misalnya dengan promosi yang efektif, pelayanan 

yang baik, mutu yang prima dan wiraniaga yang terlatih. Semuanya ini merupakan 

faktor yang mempengaruhi volume penjualan, faktor-faktor tersebut berada dibawahi 

kendali manajer pemasaran. 
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2.3.2   Manfaat Anggaran Pendapatan pada Perusahaan Jasa 

 Anggaran pendapatan memberikan data tentang pendapatan perusahaan di 

masa yang akan datang sehingga dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dari 

penerimaan perusahaan. Selain itu anggaran pendapatan dapat memotivasi seluruh 

manajer dan staf perusahaan dalam mencapai sasaran perusahaan terutama rencana 

pendapatan perusahaan sehingga dapat mendorong efisiensi dari setiap organisasi 

perusahaan secara lebih spesifik. Anggaran pendapatan juga menjadi salah satu dasar 

yang penting dalam menyusun suatu anggaran secara keseluruhan dan menjadi alat 

bantu dalam mengendalikan pendapatan perusahaan. 

 

2.3.3    Karakteristik Anggaran Pendapatan 

Menurut Anthony (2000;48) mengemukakan bahwa : 

“Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
1. Anggaran ini dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran, 

penyimpangan yang tidak menguntungkan dari anggaran ini 
menunjukkan bahwa volume penjualan atau harga lebih rendah 
daripada yang diyakini manajemen puncak sebagai sasaran yang 
pantas. 

2. Manajemen pemasaran tidak dapat dituntut untuk sepenuhnya 
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran yang dianggarkan 
seperti halnya dengan anggaran biaya. Banyak ketidakpastian di 
pasaran yang berada diluar jangkauan manajer ini, terutama 
dalam jangka pendek. Ini membatasi kegunaan anggaran 
pendapatan dalam evaluasi manajerial”. 
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2.3.4    Periode Anggaran Pendapatan 

1. Anggaran pendapatan jangka panjang. 

Anggaran pendapatan jangka panjang biasanya melibatkan analisa yang 

mendalam dari potensi pasar di masa datang, berdasarkan perubahan populasi 

penduduk, keadaan ekonomi, proyeksi industri, dan sasaran perusahaan. 

Umumnya berkisar antara 5 sampai 10 tahun. 

2.  Anggaran pendapatan jangka pendek. 

 Anggaran pendapatan jangka pendek merupakan rencana pendapatan 

perusahaan untuk 12 tahun dimuka, yang secara terperinci dibagi dalam 

triwulan dan dalam bulan untuk setiap kuartal. Anggaran ini disusun dalam 

bentuk unit fisik dan mata uang, serta terbagi dalam pertanggungjawaban 

pemasaran (marketing responsibility). 

 

2.3.5    Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu 

anggaran pendapatan, maka perlu dilakukan proses penyusunan anggaran induk. 

Proses penyusunan anggaran induk perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Komite anggaran menyusun pedoman anggaran (budget guideline), yang 

berisi kebijakan pokok perusahaan dalam bidang pemasaran, produksi, 

sumber daya manusia, keuangan dan umum. Kebijakan pokok ini 

dikomunikasikan kepada manajer departemen sebagai dasar untuk 

mengajukan rancangan anggaran pendapatan. 
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2. Penyusunan anggaran pendapatan oleh departemen bagian keuangan 

berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan prakiraan pendapatan jangka 

pendek. 

3. Penelaahan rancangan anggaran pendapatan oleh komite anggaran. 

4. Negosiasi rancangan anggaran pendapatan antara manajer keuangan dengan 

komite keuangan. 

5. Persetujuan rancangan anggaran pendapatan oleh komite anggaran. 

6. Penyesuaian rancangan anggaran induk oleh departemen anggaran sebagai 

akibat dari hasil proses negosiasi antara para manajer yang bersangkutan 

dengan komite anggaran. 

7. Pengajuan rancangan induk oleh dewan komisaris dan rapat umum pemegang 

saham. 

8. Pengesahan rancangan anggaran induk menjadi anggaran induk perusahaan 

oleh rapat umum pemegang saham. 
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