
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Anggaran 

      Semua jenis usaha memerlukan pengendalian dan perencanaan. Oleh 

karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan manajemen harus selalu mengacu 

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

yang memadai dan dipakai sebagai pedoman dalam mencapai pelaksanaan 

rencana yang diinginkan serta dapat mengendalikan langkah yang telah dicapai, 

yaitu Anggaran. Anggaran dapat dipakai sebagai alat bantu yang tepat bagi 

manajemen dalam perencanaan kegiatan perusahaan. 

 

 

2.1.1 Pengertian anggaran 

Anggaran dapat dianggap sebagai alat pengendali untuk membandingkan 

sampai sejauh mana hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Adapun pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488) dalam 

bukunya yang berjudul “Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat dan 

Rekayasa” menyatakan bahwa: 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 

yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain, yang mencakup 

jangka waktu satu tahun.” 

 

Menurut Gunawan Adi Saputro (2003:6) dalam buku yang berjudul “Anggaran 

Perusahaan 1” menjelaskan bahwa: 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada 

pelaksanaan tanggungjawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan 

pengawasan. 

 

 

 



Dan menurut Bachtiar Arif (2002:14) dalam bukunya “Akuntansi 

Pemerintahan” menyatakan: 

“Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam 

suatu periode dan sumber pendapatannya.” 

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini 

diuraikan perbedaan karakteristik anggaran dengan perkiraan (forecast). Anggaran 

mempunyai karakteristik: 

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

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berisi 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 serta di elaskan. 

 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:61) menyatakan dalam bukunya 

“Akuntansi Sektor Publik” bahwa: 

“Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai 

selama waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.” 

 

 

2.1.2 Jenis Anggaran 

       Menurut M. Nafarin (2004:22-25) dalam bukunya “Penganggaran 

Perusahaan”, anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang, 

sebagai berikut: 

1. Menurut Dasar Penyusunan, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan                

interval kapasitas atau aktifitas tertentu dan pada intinya               



merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-

tingkat (kegiatan) yang berbeda. 

• Anggaran Tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu 

tingkat kapasitas tertentu. 

2. Menurut Cara Penyusunan, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu (umumnya 1 tahun) yang disusun setiap akhir periode. 

• Anggaran Kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki 

anggaran yang telah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, 

sehingga anggaran yang dibuat dalam satu tahun mengalami 

perubahan. 

3. Menurut Jangka Waktu, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Jangka Pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka 

waktu paling lama satu tahun. 

• Anggaran Jangka Panjang adalah anggaran yang dibuat untuk jangka 

waktu lebih dari satu tahun. 

4. Menurut Bidangnya, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

laporan laba rugi. 

• Anggaran Keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

neraca. 

5. Menurut Kemampuan Menyusun, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Komprehensip merupakan rangkaian dari beberapa macam 

anggaran yang disusun secara lengkap. 

• Anggaran Parsial merupakan anggaran yang disusun secara tidak 

lengkap, anggaran yang hanya menyusun anggaran bagian tertentu 

saja. 

6. Menurut Fungsinya, anggaran terdiri dari: 

• Anggaran Apropriasi adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan 

tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. 



• Anggaran Kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan misalnya 

untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-

masing aktivitas tidak melampaui batas. 

 

 

2.1.3 Manfaat Anggaran 

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

“Penyusunan Anggaran Perusahaan” menyatakan manfaat anggaran dalam 

proses manajemen adalah: 

1. Di bidang Perencanaan 

� Membantu manajemen meneliti dan mempelajari seluruh masalah yang 

berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 

� Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada diperusahaan 

dalam menentukan arah atau aktifitas yang paling menguntungkan. 

� Membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan 

� Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan 

� Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia 

� Membantu pemakaian alat-alat listrik secara lebih efektif 

2. Di bidang Koordinasi 

� Membantu mengkoordinir faktor sumber daya menusia dengan perusahaan 

� Membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan 

keadaan lingkungan usaha yang dihadapi 

� Membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan. 

� Membantu mengetahui kelemahan dalam organisasi 

 

 

 

 

 



3. Di bidang Pengawasan 

� Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran 

� Membantu mencegah pemborosan 

� Membantu menetapkan standar baru 

 

Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Mohamad Najmudin, (2002:4) dalam buku 

“Anggaran Perusahaan, Teori dan Soal Jawab” menyatakan manfaat anggaran 

sebagai berikut: 

1. Sebagai alat penaksir  

Anggaran yang disusun untuk periode yang akan datang di dalamnya memuat 

aktivitas yang akan dilaksanakan. Nilai anggaran dalam satuan moneter 

tersebut merupakan nilai taksiran dari aktivitas yang akan dilaksanakan. 

2. Sebagai Plafond dan Alat Pengatur Otorisasi 

Anggaran yang telah disusun mencerminkan nilai tertinggi dari aktivitas yang 

akan dilaksanakan. Masing-masing bagian membuat anggaran dan memiliki 

pos-pos anggaran yang berbeda. Sebagai pengatur otorisasi pos anggaran 

tertentu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas bidang yang lain  

Penyusunan anggaran sangat bermanfaat bagi perusahaan seperti yang 

dikemukakan oleh Gunawan Adi Saputro (2003:53) dalam buku yang berjudul 

“Anggaran Perusahaan”, manfaat dari penyusunan anggaran adalah: 

1. Mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir ke depan. 

2. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian. 

3. Mendorong adanya pelaksanaan partisipasi, karena setiap bagian terlibat 

untuk memikirkan rencana kerjanya. 

Dari pendapat-pendapat mengenai manfaat anggaran di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa anggaran mempunyai tiga fungsi, yaitu: 

1. Anggaran Sebagai Fungsi Perencanaan 

Anggaran merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka pendek (1 

tahun). Untuk itu pimpinan perusahaan harus dapat menyusun 

perencanaan mengenai segala kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

periode tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 



2. Anggaran Sebagai Fungsi Pengendalian 

Dengan adanya anggaran perusahaan maka dapat dibandingkan kegiatan 

yang telah dilakukan dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

Sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat di cari penyebabnya untuk 

kemudian dilakukan perbaikan atau mencari solusinya. 

3. Anggaran Sebagai Fungsi Koordinasi 

Dengan adanya koordinasi dalam perusahaan, maka akan terjalin kerja 

sama yang baik pada setiap bagian dalam perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan berbagai 

aktivitas yang ada dalam perusahaandengan baik pula. 

 

 

2.1.4 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab dalam penyusunan 

dan pelaksanaan kegiatan anggaran ada di tangan pimpinan tertinggi perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling 

berwenang dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran tidak 

harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat 

didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. 

Menurut Ellen Christina, M. Fuad, Sugiarto dan Edy Sukarno (2002:8) dalam 

bukunya “Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis” Penyusunan anggaran 

biasanya dilaksanakan oleh suatu panitia anggaran, yang beranggotakan manajer-

manajer fungsional. Fungsi pokok panitia anggaran ini adalah: 

a. Memutuskan kebijakan umum di bidang anggaran. 

b. Menanyakan, menerima dan memeriksa kembali data anggaran dari berbagai 

bagian organisasi baik anggaran jangka panjang maupun jangka pendek. 

c. Menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas anggaran yang diajukan dari 

berbagai bagian organisasi. 

 

 



d. Menyetujui anggaran dan revisi yang telah dilakukan. 

e. Menggabungkan data anggaran sesuai dengan rencana induk perusahaan. 

f. Mengeluarkan laporan periodik yang memperlihatkan analisis antara 

anggaran dengan realisasinya serta merekomendasikan perbaikan. 

 

Secara lebih terperinci, proses kegiatan dalam menyusun anggaran meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dan infomasi yang diperlukan untuk menyusun 

anggaran. 

2. Pengolahan dan penganalisaan data dan informasi tersebut untuk 

mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyusun anggaran. 

3. Menyusun anggaran serta menyajikannya secara teratur dan sistematis. 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. 

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

untuk mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran. 

6. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan 

interpretasi dan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka 

mengadakan penilaian terhadap kerja yang telah dilaksanakan, serta 

menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan-

kesimpulan tersebut. 

 

Adapun tujuan dari penyusunan anggaran ini menurut Mardianso (2002:66) 

dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” adalah: 

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan 

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. 

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang 

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. 

3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. 

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada 

DPR / DPRD dan masyarakat luas. 

 

 



2.1.5 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi 

 Menurut Munandar (2004:14-15) dalam bukunya “Budgeting” akan 

dapat diartikan bahwa Akuntansi sebagai suatu cara yang sistematis untuk 

melakukan pencatatan, penggolongan, peringkasan, penganalisaan, serta 

interpretasiterhadap peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dan yang dilakukan 

perusahaan. 

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa antara anggaran dan akuntansi mempunyai 

hubungan yang sangat erat, yaitu: 

1. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk 

mengadakan taksiran-taksiran yang akan dituangkan dalam anggaran yang 

nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja diwaktu yang akan datang. 

Dengan demikian akuntansi sangat bermanfaat dalam penyusunan anggaran. 

2. Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang 

pelaksanaan anggaran itu dari hari ke hari. Dengan demikian akuntansi 

menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi 

anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan apa yang tercantum 

dalam taksiran anggaran itu sendiri, untuk mengadakan penelitian kerja 

perusahaan. Dengan kata lain, dengan membandingkan antara data akuntansi 

dengan data anggaran, dapat diadakan penilaian apakah perusahaan telah 

bekerja dengan sukses atau kurang sukses. 

 

 

2.1.6 Komponen-komponen Utama Anggaran Induk 

Menurut Hansen dan Mowen (2004;357) dalam bukunya “Budgeting” 

menyatakan anggaran utama dapat dibagi kedalam anggaran operasional dan 

anggaran keuangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran Operasional mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan 

pendapatan bagi perusahaan yaitu penjualan, produksi dan persediaan barang 

jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah suatu perkiraan laporan laba 

rugi. 



2. Anggaran Keuangan yang 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 sehingga anggaran 

operasional disarankan terlebih dahulu. 

 

 

2.1.7 Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

 Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, dibutuhkan berbagai 

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

dipertimbangkan didalam menyusun anggaran.  

Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007;8,9) dalam bukunya “Penyusunan 

Anggaran Perusahaan”. Adapun faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor-faktor intern, yaitu data dan pengalaman yang terdapat didalam 

perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

1) Penjualan tahun-tahun yang lalu 

2) Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, 

cara pembayaran barang yang di jual, pemilihan saluran distribusi. 

3) Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan  

4) Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) 

maupun keterampilan dan keahlian (kualitatif) 

5) Modal kerja yang dimiliki perusahaan  

6) Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan 

7) Kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan baik dibidang pemasaran, produksi, 

pembelanjaan, administrasi maupun personalia. 

 

 



Sampai batas-batas waktu tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan 

menyesuaikan faktor-faktor intern ini dengan apa yang diinginkan dimasa 

yang akan datang. Misalnya modal kerja yang sekarang dimiliki dirasakan 

kurang untuk periode anggaran dimasa yang akan datang, maka perusahaan 

dalam batas-batas tertentu masih bisa menambahnya, misalnya dengan 

mengajukan kredit bank, demikian pula dengan mesin-mesin, peralatan-

peralatan, tenaga kerja serta fasilitas-fasilitas lain, dalam batas-batas tertentu 

masih bisa disesuaikan dengan apa yang diinginkan untuk periode anggaran 

yang akan datang, baik ditambah maupun dikurangi. Oleh sebab itu, faktor-

faktor intern ini sering disebut faktor yang dalam batas-batas tertentu bisa 

disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan periode anggaran yang akan 

datang. 

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data dan pengalaman yang terdapat dipisahkan 

perusahaan tetapi dianggap mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

1) Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan. 

2) Keadaan persaingan 

3) Tingkat pertumbuhan penduduk 

4) Tingkat penghasilan masyarakat 

5) Tingkat pendidikan masyarakat 

6) Tingkat penyebaran penduduk 

7) Agama, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

8) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi sebagainya 

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka dapat dijelaskan : 

1) 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. 

 



2) Keadaan persaingan 

Proses yang cepat dari modernisasi mengakibatkan perusahaan dituntut 

meningkatkan kemajuan agar menjadi unggul diantara perusahaan-

perusahaan lainnya. 

3) Tingkat pertumbuhan penduduk 

Bertambahnya jumlah penduduk menuntut perusahaan harus dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat agar tidak didahului oleh 

para pesaing. 

4)  Tingkat penghasilan masyarakat 

Suatu perusahaan dituntut menghasilkan produk yang sesuai dengan 

penghasilan masyarakat pada umumnya karena pekerjaan seseorang 

mempengaruhi juga pola konsumsinya. 

5) Tingkat pendidikan masyarakat 

Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui suatu proses pendidikan yang 

saling mempengaruhi. 

6) Tingkat penyebaran penduduk 

Penyebaran penduduk menuntut perusahaan memperluas penjualan   agar 

dapat memenuhi kebutuhan. 

7) Agama, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

Sebelum melakukan pengembangan usaha perusahaan harus menganalis 

situasi dan kondisi negara yang diinginkan sehingga produk yang dijual 

dapat menerima produk tersebut. 

8) 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 mengatur keuangan perusahaan, 

sehingga meningkatkan kekayaan.  

 

 



Terhadap faktor-faktor ekstern ini perusahaan tidak mampu untuk 

mengaturnya sesuai dengan apa yang diinginkannya dalam periode anggaran yang 

akan datang. Oleh karena itu, faktor-faktor ekstern ini sering disebut faktor yang 

uncontrollable (tidak dapat diatur), yaitu faktor-faktor yang tidak dapat 

disesuaikan dengan keinginan perusahaan. Sehingga perusahaanlah yang harus 

menyesuaikan dirinya. 

 

 

2.1.8 Tujuan Anggaran 

Ellen Christina, M. Fuad, Sugiarto dan Edy Sukarno (2002;4) dalam 

bukunya “Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis” mengemukakan 

tujuan penyusunan anggaran adalah: 

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 untuk 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.9 Keunggulan dan Kelemaham Anggaran 

 Ellen Christina, M. Fuad, Sugiarto dan Edy Sukarno (2002;4) dalam 

bukunya “Anggaran Perusahaan Suatu Pendekatan Praktis” 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. 

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 

besar, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara 

lengkap dan akurat. 

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu 

dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Pendapatan 

2.2.1 Pengertian Pendapatan 

 Menurut PSAK No.23 IAI (2007;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 kontribusi penanam modal” 

 

 

2.2.2 Pengakuan Pendapatan 

Pendapatan merupakan imbalan dari penyerahan barang atau jasa atau 

yang disebut dengan istilah “penjualan”. Dimana penjualan tersebut tidak selalu 

memperoleh imbalan pada saat yang sama dengan penjualan itu sendiri. Kadang-

kadang ada pula penyerahan barang atau jasa itu menghasilkan pendapatan pada 

saat yang sama. Dan ada pula pada saat penyerahan barang atau jasa dilakukan 

terlebih dahulu dan imbalan pendapatannya diterima kemudian, maka timbul 

masalah, yang berkaitan dengan kapan suatu pendapatan perusahaan diakui dan 

dicatat dalam laporan laba rugi. 

 Pada saat pengakuan pendapatan adalah penentuan yang kritis, karena 

akan berpengaruh terhadap kewajaran laba periodik, karena kita berpegang pada 

konsep objektivitas dan konsep yang didapat dengan cukup pasti, serta ada pihak 

independen yang terlibat pengakuan pendapatan didasarkan pada dua kriteria 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan dapat diakui bila sudah terealisir 

2. Pendapatan baru dapat diakui bila sudah terhimpun, artinya bahwa kegiatan 

menghasilkan uang ke kas sudah selesai. 

 

 

 

 

 



2.2.3 Pengukuran Pendapatan 

 Menurut PSAK No.23 IAI (2007;23.3) pendapatan diukur dengan cara 

yaitu: 

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, diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima, yang dapat 

diterima perusahaan diukur dengan nilai wajar yang diterima, atau yang 

dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat 

volume yang diperoleh 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. 

 

 

2.2.4 Sumber-sumber Pendapatan 

 IAI 2002-2003 membagi pendapatan dalam tiga jenis, yaitu: 

1) Pendapatan dari penjualan barang 

2) Pendapatan dari penjualan jasa 

3) Pendapatan atas penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang 

menghasilkan bunga, royalty, dan dividen. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sumber-sumber pendapatan dapat 

dibagi dua, yaitu: 

1. Pendapatan Operasional (Pendapatan Usaha) yaitu pendapatan yang diperoleh 

dari aktivitas utama perusahaan. 

2. Pendapatan Non Opersional (Pendapatan Non Usaha) yaitu pendapatan yang 

diperoleh bukan dari aktivitas utama perusahaan. 

 

 



2.3 Anggaran Pendapatan 

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan 

 Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007;17) dalam bukunya 

“Penyusunan Anggaran Perusahaan” menyatakan: 

Anggaran pendapatan adalah anggaran yang berisi rencana pendapatan 

perusahaan. Anggaran ini mempunyai tingkat ketidakpastian 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. 

Anggaran pendapatan memproyeksikan anggaran pendapatan perusahaan 

dimasa 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 peramalan. 

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 perusahaan. 

Hal inilah yang membedakan anggaran pendapatan dan skedul peramalan 

pendapatan, hanya menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan, sehingga 

anggaran pendapatan tidak sama dengan peramalan pendapatan. 

 

 

2.3.2 Manfaat Anggaran Pendapatan 

Menurut Munandar (2001:10) dalam bukunya “Anggaran Perusahaan” 

menyatakan manfaat anggaran pendapatan adalah: 

• Sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran sebagai panduan untuk pencapaian sasaran perusahaan. 

• Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

Anggaran melibatkan segenap fungsi untuk saling bekerja sama untuk 

kelancaran aktifitas perusahaan. 



• Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Anggaran sebagai tolak-ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai 

realisasi kegiatan perusahaan atau alat penilai prestasi kerja. 

 

Secara luas, anggaran pendapatan memberikan manfaat yang tidak sedikit 

bagi pemakainya, yaitu: 

1. Memberikan data tentang pendapatan perusahaan dimasa datang, sehingga 

dapat mengurangi tingkat ketidakpastian dari penerimaan perusahaan. 

2. Meningkatkan kesepakatan dari seluruh manajer dan staf perusahaan, 

sehingga dapat mendorong efisiensi dari setiap operasi perusahaan. 

 

Secara lebih spesifik anggaran pendapatan juga bermanfaat sebagai berikut: 

1. Menjadi salah satu dasar yang penting dalam penyusunan suatu anggaran 

secara keseluruhan  

2. Menjadi alat bantu manajemen dalam mengendalikan pendapatan perusahaan. 

 

 

2.3.3 Karateristik Anggaran Pendapatan 

Anthony (2000:48) dalam bukunya “Anggaran Perusahaan” 

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”. 

 



Berdasarkan karakteristik anggaran pendapatan di atas dapat disimpulkan 

bahwa anggaran dirancang untuk mengukur efektifitas pemasaran dan manajemen 

pemasaran tidak dapat dituntut sepenuhnya bertanggung jawab atas pencapaian 

sasaran yang dianggarkan. 

 

2.3.4 Periode Anggaran Pendapatan 

Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007;20) dalam bukunya 

“Penyusunan Anggaran Perusahaan” menyatakan: 

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 1 tahun dimuka, yang secara terperinci dibagi dalam 

triwulan dan dalam kuartalan. Anggaran ini disusun dalam bentuk unit fisik 

dan mata uang, serta terbagi dalam pertanggungjawaban pemasaran. 

 

2.3.5 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu 

anggaran pendapatan, maka perlu dilakukan proses penyusunan anggaran induk. 

Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007;20) dalam bukunya “Penyusunan Anggaran 

Perusahaan” menyatakan: 

Proses penyusunan anggaran induk perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Komite anggaran menyusun pedoman anggaran, 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. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


