
  

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Anggaran 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal yang 

memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena anggaran perusahaan tersebut 

mempunyai tujuan serta cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebetulan dan 

yang berbeda dengan tujuan serta cara kerja sistem lain yang terdapat dalam 

perusahaan. Disamping itu anggaran perusahaan dapat juga dianggap sebagai sub 

sistem yang memerlukan hubungan dengan sub sistem lain yang terdapat dalam 

perusahaan oleh karena anggaran perusahaan bukanlah satu-satunya alat 

perencanaan dan pengendalian yang ada dan diperlukan perusahaan. 

Berikut ini terdapat beberapa pengertian anggaran menurut para ahli: 

1. Menurut RA Supriyono  

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 

dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk 

perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

2. Menurut Gunawan Adisaputro 

Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi 

dan pengawasan. 

 



  

3. Menurut Glenn A. Welsch  

Comprehensive profit planning and control is defined as a systematic and 

formalized approach for performing significant phases of management 

planning and control function. 

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. 

Dalam menyusun anggaran harus diperhatikan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Realistis artinya sangat mungkin untuk dicapai. 

2. Luwes artinya dimungkinkan adanya perubahan. 

3. Kontinyu artinya perhatian secara terus menerus. 

 

2.1.2 Karakteristik Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001;490) ada beberapa karakteristik anggaran antara 

lain: 

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 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 di bawah 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, dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisa 

data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang. 

  

2.1.3 Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

Pada sebagian masyarakat mempunyai pemahaman yang salah, mereka 

beranggapan bahwa anggaran dan ramalan itu sama, karena keduanya berorientasi 

pada masa yang akan datang.  

a. Anggaran 

• Dinyatakan dalam ukuran uang. 

• Umumnya berjangka waktu satu tahun. 

• Berisi komitmen manajemen untuk mencapainya. 

• Ditelaah dan disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi daripada 

penyusun usulan anggaran. 

• Setelah disahkan tidak dapat diubah kecuali dalam kondisi khusus. 

• Secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran dan 

penyimpangan dianalisis dan diterangkan atau ditindak lanjuti. 

 



  

b. Ramalan 

• Dinyatakan dalam ukuran moneter atau bukan. 

• Dapat sembarang waktu. 

• Peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan.  

• Tidak salalu disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi. 

• Segera diperbaharui jika ada informasi baru yang menunjukan 

perubahan kondisi. 

• Penyimpangan terhadap ramalan tidak dianalisis secara formal atau 

secara periodik tidak ditindak lanjuti. 

Dari uraian antara anggaran dan ramalan di atas, maka dapat di ambil 

suatu kesimpulan bahwa anggaran merupakan proses memutuskan apa yang akan 

dilakukan dimasa yang akan datang. Sedangkan ramalan forecast hanyalah suatu 

gambaran mengenai apa yang terjadi dimasa yang akan datang.  

 

2.1.4 Manfaat Anggaran 

Dalam prakteknya, terdapat beberapa perusahaan yang mampu 

berorientasi tanpa membuat anggaran. Akan tetapi tanpa menyusun suatu 

anggaran, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja serta 

kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk perluasan usaha. 

Beberapa manfaat anggaran dalam proses manajemen adalah sebagai 

berikut: 

1. Di bidang Planning 

• Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang 

berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 



  

• Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan 

dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. 

• Membantu arah atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. 

• Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan. 

• Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

• Membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 

2. Di bidang Coordinating 

• Membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia 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 Controlling 

• Membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran. 

• Membantu mencegah pemborosan. 

• Membantu menetapkan standar baru. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa anggaran merupakan pedoman 

bagi manajemen setidak-tidaknya untuk mencapai sasaran jangka pendek sebagai 

usaha untuk mewujudkan tujuan jangka panjang. 

 

 



  

Dengan adanya anggaran, maka dapat diciptakan mekanisme kerja yang 

serasi antar bagian dalam organisasi dengan tanggung jawab yang dipikulnya, 

sehingga akan tercipta pula kompetisi yang sehat antar bagian dalam mencapai 

tujuan organisasi. 

 

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, perusahaan yang berkecenderungan 

memandang kedepan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukannya 

untuk masa yang akan datang. 

Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan (2001;10) mengemukakan 

bahwa tujuan penyusunan anggaran adalah: 

1. Untuk menyatakan harapan atau 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 rinci mengenai aktivitas dengan maksud 

menguragi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoodinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka memaksimalkan sumber daya. 



  

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu 

dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu 

tidaknya tindakan koreksi. 

 

2.1.6 Penggolongan Anggaran 

Sebagian alat bagi manajemen, anggaran mempunyai ruang lingkup yang 

luas, seluruh kegiatan yang ada di 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 kegunaannya. Oleh karena itu perlu diketahui 

penggolongan anggaran yang ada dalam perusahaan. 

1. Berdasarkan ruang lingkup 

a) Anggaran komprehensif yaitu anggaran perusahaan yang disusun 

dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh 

aktivitas perusahaan. 

b) Anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan 

ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari 

kegiatan perusahaan. 

2. Berdasarkan fleksibilitasnya 

a) Anggaran fixed (fixed budget) yaitu anggaran yang disusun untuk 

periode waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan 

expenses, serta tidak diadakan revisi secara periodik. 



  

b) Anggaran kontinyu (continues budget) yaitu anggaran yang disusun 

untuk periode waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue, cost, dan 

expenses, tetapi diadakan revisi secara periodik dan ditambahkan 

anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran berikutnya.  

3. Berdasarkan jangka waktu 

a) Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang menunjukan 

rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi (biasanya 1 

tahun) yang akan datang. 

Contoh: anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pendapatan, 

dan sebagainya. 

b) Anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang menunjukan rencana 

investasi dalam tahun anggaran waktu lebih dari satu tahun. 

Contoh: anggaran investasi. 

 

2.1.7 Kelemahan Anggaran 

Kelemahan anggaran menurut Gunawan & Marwan (2003;53) adalah: 

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, 

kapasitas produksi dll.) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan 

tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 

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

apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 



  

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

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

diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes. 

 

2.1.8 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 di dalam menyusun anggaran. Adapun faktor-faktor tersebut 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor Intern, yaitu data dan pengalaman yang terdapat di dalam 

perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

1) Data penjualan pada tahun-tahun yang lalu, 

2) Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga 

jual, syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan 

saluran distribusi dan sebagainya, 

3) Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, 

4) Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya maupun 

keterampilan dan keahliannya, 

5) Modal kerja yang dimiliki perusahaan,  

6) Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan dan 



  

7) Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan, baik dibidang pemasaran, produksi, 

pembelanjaan, administrasi maupun dibidang personalia. 

Faktor intern ini sering disebut faktor yang dalam batas-batas waktu 

tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor intern 

ini dengan apa yang diinginkan dimasa yang akan datang. 

2. Faktor Ekstern, yaitu data dan pengalaman yang terdapat di dalam 

perusahaan tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

1) Keadaan persaingan, 

2) Tingkat pertumbuhan penduduk, 

3) Tingkat penghasilan masyarakat, 

4) Tingkat penyebaran penduduk, 

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

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

social, budaya maupun keamanan dan 

7) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

Faktor ekstern ini sering disebut faktor yang uncotrolable (tidak dapat 

diatur), yaitu faktor-faktor yang tidak dapat disesuaikan dengan keinginan 

perusahaan. Akibatnya perusahaanlan yang harus menyesuaikan dirinya, 

menyesuiakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan faktor-faktor tersebut.  

 

 



  

2.1.9 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Prosedur penyusunan anggaran sangat dipengaruhi oleh jenis perusahaan, 

karena  setiap perusahaan memiliki aktivitas dan permasalahan yang berbeda. 

Stoner and Freeman (2002;17) mengemukakan dua prosedur penyusunan 

anggaran yang biasanya digunakan dalam suatu organisasi, yaitu: 

1. Top-Down Budgeting  

Merupakan prosedur penyusunan anggaran yang ditentukan oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan dengan sedikit atau bahkan tidak ada konfirmasi pada 

manajer tingkat bawah. Keuntungannya adalah waktu penyusunan yang 

singkat dan terkoordinasinya anggaran antar bagian. Kelemahannya adalah 

tidak memperhitungkan kebutuhan tiap bagian dengan tepat, karena 

semuanya merupakan keperluan sepihak dari Top Management. 

2. Bottom-Up Budgeting 

Merupakan prosedur penyusunan anggaran yang disiapkan oleh pihak 

yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran diberikan 

kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. 

Keuntungannya adalah penyusunan anggaran oleh bagian-bagian yang 

benar-benar membutuhkan dana atau yang akan memberikan penghasilan 

sehingga tingkat keakuratannya sangat tinggi. Kelemahannya adalah 

waktu penyusunan yang lama dan kurangnya koordinasi antar bagian. 

Pada kenyataannya perusahaan menggunakan Bottom Up Budgeting 

sebagai prosedur penyusunan anggarannya, dengan pertimbangan bahwa dengan 

prosedur tersebut mereka akan lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh 

perusahaannya, sehingga mereka dapat mempersiapkan suatu perincian yang lebih 



  

realistis untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian 

anggaran yang telah disusun merupakan hasil kesepakatan bersama, yang sesuai 

dengan kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. 

Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan anggaran benar-benar 

didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga 

mempermudah terjadinya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi 

dengan baik. 

Menurut Mulyadi (2001;493) prosedur penyusunan anggaran memerlukan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan sasaran oleh manajer tingkat atas. 

2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer tingkat bawah. 

3. Penelaahan oleh manajer tingkat atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer tingkat bawah. 

4. Persetujuan oleh manajer tingkat atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer tingkat bawah. 

Pada dasarnya yang wewenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan budgeting lainnya ada ditangan pimpinan 

tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah 

yang berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan 

secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran 

serta kegiatan lainnya tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan, 

melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. 

 



  

2.2 Pendapatan 

2.2.1 Pengertian Pendapatan  

Menurut PSAK No.23 IAI (2004;23.2) Pendapatan adalah: 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 

timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus 

masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari 

kontribusi penanaman modal”. 

     

2.2.2 Pengukuran Pendapatan 

Menurut PSAK 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, 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 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 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 peyerahan 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 income statement. 

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 

independent yang terlibat. Pengakuan pendapatan didasarkan pada dua kriteria, 

yaitu: 

1) Pendapatan dapat diakui bila sudah terealisir. 

2) Pendapatan baru dapat diakui bila sudah terhimpun, artinya bahwa 

kegiatan menghasilkan uang kas itu selesai. 

 

2.2.4 Sumber-sumber Pendapatan 

Hendriksen, yang telah dialihbahasakan oleh Irwin Toppan (1990;175) 

menyatakan: 

1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas 

utama perusahaan sesuai dengan jenis usahanya yang berlangsung secara 

berulang-ulang. 



  

2. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang bersumber dari luar 

aktivitas utama perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan 

aktivitas utama perusahaan. 

Dari pernyataan di atas, pada dasarnya suatu perusahaan memperoleh 

pendapatan berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan non operasional 

atau pendapatan lain-lain. 

 

2.3 Anggaran Pendapatan 

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan 

Anggaran pendapatan adalah anggaran yang berisi rencana pendapatan 

perusahaan. Anggaran ini mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi, karena 

anggaran ini lebih bersifat peramalan (forecast). 

Seperti yang diungkapkan oaleh Robbins (1994;294) anggaran 

pendapatan adalah: 

“The revenue budget is a specific type of revenue forecast”.  

Anggaran pendapatan memproyeksikan anggaran pendapatan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi anggaran 

pendapatan perusahaan, yang sebagian besar faktor ini ada diluar kendali 

manajemen. 

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  

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 (comprehensive profit plan). 

2. Menjadi alat bantu manajemen dalam mengendalikan pendapatan 

perusahaan.  

 

2.3.3 Karakteristik Anggaran Pendapatan 

Menurut Robert N Anthony, dkk, yang dialihbahasakan oleh Agus 

Maulana (1993;203) mengemukakan: 

Anggaran pendapatan mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Anggaran ini dirancang untuk mengukur efektivitas 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 dipasaran yang berada diluar 

jangkauan manajer ini, terutama dalam jangka pendek. Ini membatasi 

kegunaan anggaran pendapatan dalam evaluasi manajerial. 

 

2.3.4 Periode Anggaran Pendapatan 

1. Anggaran pendapatan jangka panjang (strategic sales plan). 

Anggaran pendapatan jangka panjang biasanya melibatkan analisa yang 

mendalam dari potensi pasar dimasa datang, berdasarkan perubahan 

populasi penduduk, keadaan ekonomi, proyeksi industri dan sasaran 

perusahaan. Umumnya berkisar antara 5 sampai 10 tahun . 

2. Anggaran pendapatan jangka pendek (tactical sales plan). 

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), misalnya 

pembagian atas distrik-distrik penjualan untuk tujuan pengendalian. 

 

2.3.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Mengingat banyaknya manfaat yang diperoleh dari penggunaan suatu 

anggaran pendapatan, maka perlu dilakukan prosedur penyusunan anggaran 

pendapatan. 

 

 



  

Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dilaksanakan 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. 

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 anggaran induk  oleh dewan komisaris dan rapat 

umum pemegang saham. 

8. Pengesahan rancangan anggaran induk menjadi anggaran induk 

perusahaan oleh rapat umum pemegang saham. 

 

 

 

 


