
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anggaran 

Suatu organisasi didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan disertai cara -

cara pengendaliannya. Perencanaan merupakan dasar untuk mengadakan 

pengendalian, sedangkan pengendalian diperluka n untuk mencapai tujuan.  

Planning (perencanaan) ialah proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai 

dan pemilihan langkah -langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Sedangkan controlling  (pengendalian) merupakan proses untuk meyakinkan tela h 

dilakukannya tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Untuk melaksanakan kedua fungsi tersebut, diperlukan suatu alat dan salah 

satu alat yang dapat digunakan adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu 

pedoman pelaksanaan aktivitas organisasi  yang menggambarkan teksiran-taksiran 

mengenai penerimaan -penerimaan dan pengeluaran -pengeluaran yang terjadi di masa 

yang akan datang. Anggaran yang berisi rencana-rencana organisasi dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi,d an hasil aktual dari 

kegiatan tersebut akan dibandingkan dengan anggaran untuk mengendalikan jalannya 

kegiatan dan menjamin penggunaan sumber daya yang telah dilaksanakan secara 

optimal. Hasil dari pengendalian ini akan digunakan sebagai feedback  bagi bagi 

perencanaan/pembuatan anggaran pada periode berikutnya.  

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Pengertian anggaran terus-menerus mengalami perkembangan. Hingga 

terdapat banyak definisi yang digunakan untuk menerangkan istilah anggaran, namun 

pada dasarnya memiliki pe ngertian yang hampir sama . Budget (anggaran) merupakan 

kata benda, yakni hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. 

Budgeting  (penganggaran) menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan 



yang diperlukan dalam penyusunan rencana, p engumpulan berbagai data dan 

informasi, pembagian tugas dan perencanaan, implementasi dari rencana tersebut, 

sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana 

itu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai anggara n, di bawah ini 

akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian anggaran.  

Ellen Christina (2001 : 1) mengemukakan pengertian anggaran sebagai 

berikut : 

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 

dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di 

masa yang akan datang”. 

Menurut Mulyadi (2001 : 488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut :  

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukur 

yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. Beliau juga 

menyatakan, “Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek 

yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang ditetapkan 

dalam proses penyusunan program (programming)”. 

Sedangkan menurut Munandar (2001 : 1) pengertian anggaran adalah 

sebagai berikut : 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 

(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka atau periode tertentu yang 

akan datang “. 

Anggaran diungkapkan pula oleh Adisaputro dan Marwan (2001 :6) sebagai 

berikut : 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

terhadap pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. 

Dari beberapa definisi tersebut diatas, diperoleh keterangan bahwa anggaran 

menimbulkan usaha dari manajemen untuk mengusahakan apa yang telah 

direncanakan atau dianggarkan oleh manajemen dapat dicapai. Dalam anggaran 

terdapat juga serangkaian tindakan-tindakan antisipasi untuk menyesuaikan keadaan 



di masa yang akan datang dengan rencana yang telah ditetapkan dan merupakan 

kegiatan dari instansi yang bersangkutan.  

Pengertian mengenai anggaran di atas menjelaskan betapa manajemen sangat 

membutuhkan anggaran sebagai alat bantu dalam melaksanakan fungsi perencanaan 

dan pengendalian. Untuk lebih jelasnya definisi anggaran dapat diringkas menjadi :  

a. Rencana keuangan mendatang  yang berisi pendapatan dan belanja ;  

b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber dayanya 

untuk pembangunan ;  

c. Alat pengendalian ;  

d. Instrumen politik ; 

e. Disusun dalam periode tertentu.  

 

2.1.2 Karakteristik Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001 : 490) karakteristik anggaran adalah : 

“1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen/kesanggupan manajemen, yang berisi 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat dirubah dibawah kondisi 

tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” 

Mardiasmo (2002 : 63) mengemukakan bahwa anggaran sektor publik harus 

dapat memenuhi kriteria berikut :  

“1.Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan 

masyarakat. 

2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen 

pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.” 

Mardiasmo (2002 : 63) juga berpendapat anggaran sektor publik penting 

karena beberapa alasan, yaitu : 



“a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan 

sumber daya yang ada terbatas. 

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik 

merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 

lembaga-lembaga publik yang ada.” 

 

Berdasarkan kutipan di atas, penulis menyimpulkan bahwa anggaran dapat 

dikatakan memadai apabila sesuai dengan karakteristik anggaran, yaitu :  

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 ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang l ebih tinggi 

dari penyusun  anggaran ; 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat dirubah di bawah kondisi tertentu ;  

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran 

dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan .  

 

2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Tujuan penyusunan anggaran menurut  Ellen Christina (2002 ; 4) adalah 

sebagai berikut : 

“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 terinci mengenai aktivitas dengan 

maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan 

yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan 

perusahaan. 



4. Untuk mengkoordinasikan cara/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.” 

 

Menurut Mardiasmo (2002 : 69) proses penyusunan anggaran mempunyai 

empat tujuan, yaitu : 

“1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan 

koordinasi antarbagian 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.” 

 

Sedangkan tujuan anggaran pemerintah Indonesia menurut M. Arief 

Djamaluddin yang dikutip oleh Indra Bastian (2001 : 28) adalah : 

“1. Untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat 

mencapai hasil yang sebaik-baiknya. 

2.Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun oleh pemerintah 

sebelumnya. 

3.Untuk memperinci penggunaan sumber-sumber menurut objek 

pembelanjaannya sehingga dapat memudahkan pengawasan 

terhadap penggunaan penerimaan pemerintah. 

4.Untuk digunakan sebagai landasan formal yuridis pengunaan 

sumber-sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan 

pembatasan-pembatasan penggunaannya yang mungkin melebihi 

ketentuan anggaran. 

5. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa 

alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan 

proyek-proyek pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksana.” 

Menurut Indra Bastian (2001 : 82) penyusunan anggaran dapat dikatakan 

efektif, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

“1. berdasarkan program 

2.berdasarkan pusat pertanggungjawaban 

3.sebagai alat perencanaan dan pengendalian” 

Pada dasarnya tujuan anggaran adalah menyempurnakan rencana yang telah 

disusun sebelumnya serta mengalokasikan pengunaan sumber daya yang dimiliki 



oleh sebuah organisasi. Sehingga suatu organisasi dapat memanfaatkan sumber daya 

yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya.  

 

2.1.4 Fungsi Anggaran 

Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus 

dipersiapkan dengan  sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan. 

Mardiasmo (2002 : 63) berpendapat bahwa anggaran sektor publik mempunyai 

beberapa fungsi utama, diantaranya : 

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool) 

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 

organisasi.Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan 

apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, 

dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja. Anggaran sebagai alat 

perencanaan digun akan untuk : 

a. merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan 

misi yang ditetapkan,  

b. merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan 

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,  

c. mengalokasikan  dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah 

disusun, dan  

d. menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.    

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool) 

Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas 

pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah 

tidak dapat mengendalikan pemborosan -pemborosan pengeluaran. 

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk meng hindari 

adanya overspending, underspending, dan salah sasaran (missapropriation ) 

dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan 



prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan 

pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. 

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool) 

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 

anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebij akan fiskal pemerintah, 

sehingga dapat dilakukan prediksi -prediksi dan estimasi ekonomi. 

Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan 

mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat 

mempercepat pertumbuhan  ekonomi.  

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool) 

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas -prioritas dan kebutuhan 

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran 

merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan 

kesepakatan legisla tif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 

tertentu.Anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih 

merupakan alat politik (political tool). Oleh karena itu, pembuatan 

anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building,  keahlian  

bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik 

oleh manajer publik.Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa 

kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat 

menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunka n kredibilitas 

pemerintah.    

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and  

Communication Tool) 

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam penyusunan anggaran. 

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam 

pemerintahan . Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu 

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai 



alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekuti f. Anggaran 

harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.  

6. Anggaran Sebagai Penilaian Kinerja (Performance Measurement Tool ) 

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder  (eksekutif) 

kepada pemberi wewenang (legislatif). Kin erja eksekutif akan dinilai 

berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan 

anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil 

ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telahditetapkan. Anggaran 

merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.  

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool) 

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 

stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai 

target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi 

pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau 

demanding but achieveable . Maksudnya adalah target anggaran hendaknya 

jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jug a jangan 

terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.  

8. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (Public 

Sphere) 

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan 

DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi 

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. 

Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi 

anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari 

masyarakat yang kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya 

melalui proses politik yang ada.  

Fungsi anggaran juga diungkapkan oleh Indra Bastian (2001 : 80): 

“1.Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di 

masa mendatang. 



3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan 

efisien dalam pencapaian visi organisasi. 

6. Anggaran merupakan instrumen politik. 

7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal”.   

Agar dapat tercipta anggaran yang efektif, diperlukan adanya departemen 

anggaran. Informasi yang terkait dengan system pengendalian anggaran biasanya 

banyak diketahui oleh bagian departemen anggaran. Departemen anggaran memiliki 

fungsi sebagai berikut :  

a. Menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran;  

b. Mengkoordinasikan dan membuat asumsi -asumsi sebagai dasar anggaran 

(asumsi tersebut misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, dan harga migas);  

c. Membantu mengkomunikasikan anggaran ke seluruh bagian organisasi;  

d. Menganalisis anggaran yang diajukan dan membuat rekomendasi kepada 

budgetee (budget holder ) dan manajer pusat pertanggungjawaban;  

e. Menganalisis kinerja anggaran yang dilaporkan, menginterpretasikan hasil, 

dan menyiapkan ikhtisar laporan untuk manajer pusat pertanggungjawaban; 

dan 

f. Menyiapkan pembuatan revisi anggaran jika diperlukan.  

 

2.1.5 Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 

2.1.5.1 Manfaat Anggaran 

Dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari anggaran, banyak pula 

keuntungan yang diperoleh dari pemakaian anggaran, hal ini dikemukakan oleh 

Supriyono (2001 : 4)

 yaitu : 

1. Tersedianya suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-

masalah yang dihadapi suatu organisasi dan membiasakan 

manajemen untuk mempelajari dengan seksama masalah tersebut 

sebelum diambil keputusan. 

3. Menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan. 

4. Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan itu terjadi. 



5. Mengembangkan iklim profit minded dalam perusahaan. 

6. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan 

rencana operasi berbagai segmen yang ada pada organisasi, sehingga 

keputusan final dan rencana-rencana tersebut terintegrasi dan 

komprehensif. 

7. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali 

secara sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang 

sudah ditentukan. 

8. Mengkordinasikan, menghubungkan dan membantu mengumpulkan 

modal dan semua usaha-usaha organisasi ke saluran yang paling 

menguntungkan. 

9. Mendorong suatu standar prestasi yang meningkat dengan 

membuktikan semangat bersaing yang sehat, menumbuhkan perasaan 

berguna dan menyediakan perangsang untuk pelaksanaan yang 

efektif. 

10. Menyediakan tujuan/sasaran yang merupakan alat pengukur/standar 

untuk prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap 

eksekutif secara individual. 

Dari manfaat anggaran yang disebutkan di atas, manfaat anggaran pada 

dasarnya adalah membantu meru muskan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan 

tujuan/sasaran untuk mengukur kinerja manajemen dalam melaksanakan tugasnya.  

 

2.1.5.2 Keterbatasan Anggaran 

Meskipun begitu banyak keuntungan yang didapat, masih terdapat beberapa 

keterbatasan yang membatasi  anggaran, adapun keterbatasan anggaran menurut 

Adisaputro dan Marwan (2001 : 53) adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan 

baik kegiatan tersebut tergantung pada ketepatan estimasi. 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat untuk membantu manajer 

dalam melaksanakan tugasnya dan bukan menggantikannya. 

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama dengan yang diramalkan 

sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes. 

Yang menjadi kelemahan dari suatu anggaran  adalah anggaran yang disusun 

tidak selalu sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada saat anggaran dilaksanakan. 

Karena pada dasarnya anggaran adalah bentuk perencanaan yang dilakukan oleh 

sebuah organisasi untuk mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi dan 

anggaran yang disusun tidak bersifat mutlak.  



2.1.6 Jenis-Jenis Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2002 : 66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua 

yaitu : 

1. Anggaran Operasional (operation/recurrent budget ) 

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari -

hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat 

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “Belanja Rutin”. Belanja 

Rutin (reccurent expenditure ) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya 

untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan 

bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut 

berulang-ulang ada setiap tahun.  

2. Anggaran Modal/Investasi (capital/investment budget ) 

Anggaran menunjukkan rencana jangka panjang  dan pembelanjaan atas 

aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. 

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan d engan menggunakan 

pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya 

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin 

untuk biaya operasional dan pemeliha raannya. 

Sedangkan menurut Indra Bastian (2001 : 86) terdapat lima jenis sistem 

penganggaran yang telah diterima umum, yaitu :  

1. Line Item Budgeting 

Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada 

dana dan darimana dana berasal dan untu k apa dana tersebut digunakan. 

2. Incremental Budgeting  

Adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan 

revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan 

anggaran periode tahun yang akan datang. 

3. 

Planning Programming Budget ing System

 

Planning Programming Budgeting System (PPBS) adalah suatu proses 

perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam 

suatu system sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah -pisah 

dan di dalamnya terkandung identifikasi, tujuan organisasi, permasalahan 

yang mungkin timbul.  



4. Zero Based Budgeting  

Adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan 

pada yang telah dilakukan pada masa lalu.  

5. Performance Budgeting  

Adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan p erinbangan beban kerja 

(workload ) dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. 

 

2.1.7 Prinsip-Prinsip Anggaran 

Prinsip -prinsip anggaran sektor publik seperti yang diungkapkan oleh  

Mardiasmo (2002 : 67) 

meliputi :  

a) Otorisasi Oleh Legislatif 

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih 

dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.  

b) Komprehensif 

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana 

non-budgetair

 pada dasarnya 

menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.  

c) Keutuhan Anggaran 

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana 

umum (general fund ). 

d) Nondiscretionary Apropriation  

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus term anfaatkan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif.  

e) Periodik 

Anggaran merupakan proses yang periodik, dapat bersifat tahunan 

maupun miltitahunan.  

f) Akurat 

Estimasi anggaran hendaknya tidak memesukkan cadangan yang 

tersembunyi (hidden reserve ) yang dapat dijadikan sebagai kantong-

kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan 

munculnya 

underestimate

 pendapatan dan 

overestimate

 pengeluaran. 

g) Jelas 

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak 

membingungkan.  

h) Diketahui Publik  

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.  

Menurut Indra Bastian (2001 : 81) prinsip penyusunan anggaran (APBD / 

APBN) di Indonesia pada umumnya berlaku sama, yakni :  

 

 



1. Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis. 

Penyusunan APBD haruslah me ncerminkan antara penerimaan dan 

pengeluaran. 

2. Prinsip disiplin anggaran. 

Setiap dinas Instansi/Dinas/Lembaga/Satuan/Unit Kerja hendaknya 

menggunakan secara efisien, tepat guna serta tepat waktu dalam 

mempertanggungjawabkannya.  

3. Prinsip kemandirian. 

Mengupayakan peningkatan sumber -sumber pendapatan sesuai dengan 

potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan pada organisasi lain.  

4. Prinsip prioritas. 

Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama 

pembangunan di daerah.  

5. Prinsip efisien dan efektivitas anggaran.  

Menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala 

prioritas. 

Prinsip yang paling dasar dari sebuah anggaran adalah prinsip efisien dan 

efektivitas anggaran, karena penyusunan anggaran memiliki tujuan utama 

menciptakan  efisiensi penggunaan sumber daya yang ada agara dapat mencapai 

tujuan organisasi secara efektif.   

 

2.1.8 Siklus Anggaran 

Menurut Mardiasmo (2002 : 70) siklus anggaran meliputi empat tahap yang 

terdiri atas : 

a. Tahap persipan anggaran (preparation ); 

b. Tahap ratifikasi(approval/ratification ); 

c. Tahap implementasi (implementation); dan 

d. Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting & evaluation ).  

Tahap Persiapan Anggaran (

Budget Preperation

) 

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas 

dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, 

yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, 

hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih 

akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika 

anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan 

keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang 

perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya perhatian adalah terdapatnya 



faktor “uncertainty”  (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi.oleh sebab 

itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan 

besarnya suatu mata anggaran. 

Tahap Ratifikasi Anggaran  

Tahap berikutnya adalah budget ratification.  Tahap ini merupakan 

tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. 

Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “managerial skill”  namun 

juga harus memiliki “political skill”, “salesmanship” dan “coalition 

building”  yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari 

eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam 

tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab 

dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan -pertanyaan 

dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.  

Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation ) 

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan 

anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, yang terpenting yang harus 

diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya system 

(informasi) akuntansi dan system pengendalian manajemen. Manajer 

keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan system 

akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian 

anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap 

penyusunan anggaran periode berikutnya.  

Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran  

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi 

anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait 

dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan eveluasi 

terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung 

dengan system akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, 

maka diharapkan tahap budget reporting and evaluation  tidak akan memicu 

banyak masalah.  



2.1.9 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Menurut  Mulyadi (2001 : 494) proses penyusunan anggaran memerlukan 

berbagai tahap berikut ini :  

“a. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 

b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 

bawah. 

c. 

Review 

oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah. 

d. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah.” 

Anthony dan Govindarajan (2003 : 416) menyatakan secara teoritis proses 

penyusunan anggaran meliputi urutan kegiatan sebagai berikut :  

“ 1.Organization 

2. Issuance of Guidelines  

3. Initial Budget Proposal  

4. Negotiation  

5. Review and Approval  

6. Budget Revision  

7. Contingency Budget”.  

Dari proses penyusunan anggaran yang telah disebutkan, dapat dijelaskan 

tahap-tahap penyusunan anggaran sebagai berikut :  

1. Proses penyusunan anggaran dalam organisasi dilakukan oleh :  

a. Departemen Anggaran 

b. Panitia anggaran  

2. Pengeluaran garis pedoman. Sebelum anggaran dibuat, terlebih dahulu dilakukan 

proses persiapan anggaran, langkah pertama dari proses persiapan anggaran 

adalah untuk mengembangkan garis pedoman untuk disebarkan kepada pihak -

pihak yang terliba t dalam penyusunan anggaran.  

3. Proposal awal anggaran. Dengan menggunakan garis pedoman, penyusun 

anggaran bertanggung jawab mengembangkan permintaan anggaran. Anggaran 

disusun berdasarkan pada bidang -bidang tertentu dalam organisasi dan terdapat 

kemungkinan  untuk merubahnya sesuai dengan garis pedoman.   

4. Negosiasi. Dalam proses negosiasi pembuat anggaran membahas anggaran yang 

diajukan dengan atasannya, atasan cenderung menilai validitas dari tiap 



penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi pelaksan aan anggaran 

tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun sebelumnya.   

5. Pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa bagian 

dalam organisasi, anggaran harus diperiksa terlebih dahulu sebelum akhirnya 

disetujui.  

6. Perbaikan anggaran. Salah satu prinsip pemikiran dalam penyusunan anggaran 

adalah prosedur perbaikan anggaran setelah disetujui. Jika dapat diperbaiki 

secepatnya, tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan persetujuan anggaran.  

7. Anggaran kontingensi. Organisasi mempersiapk an anggaran kontingensi untuk 

menandakan bahwa manajemen perlu mengambil tindakan apabila terjadi 

perubahan terhadap  kondisi yang dihadapi organisasi yang telah diantisipasi 

dalam perkembangan anggaran.  

 Urutan proses penyusunan anggaran tidaklah mutlak, dalam artian bahwa 

proses penyusunan anggaran yang dilakukan tergantung dari aktivitas organisasi yang 

bersangkutan. Jika organisasinya berbeda, maka akan berbeda pula prosedurnya.  

 

2.2 Efektivitas 

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan/ program yang 

dikaitkan dengan tujuan yang diterapkan. Efektivitas juga merupakan suatu 

kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat/peralatan yang tepat untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan organisasi.  

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi 

tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat 

adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu 

program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Efektivitas terkait dengan konsep value for money . Value for money 

merupakan konsep pengelolaan orga nisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga 

elemen utama yaitu : ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Sektor publik sering dinilai 



sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang 

selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar  organisasi sektor publik memperhatikan 

value for money  dalam menjalankan aktivitasnya.  

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2002 : 4) : 

“ Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target 

yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan 

outcome dengan output”. 

Elemen lain yang terkait dengan konsep value for money  adalah ekonomi dan 

efisiensi. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu 

pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input 

value  yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana 

organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources  yang digunakan yaitu 

dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif  

Sedangkan efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input 

tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 

Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja 

atau target yang telah ditetapkan. 

Penilaian efektivitas didasarkan atas sejumlah mana tujuan suatu organisasi 

dapat tercapai. Sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan 

organisasi dalam menggunakan sumber -sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Efisien si dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sumber daya yang 

minimal atau kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya 

tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal.  

Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak 

selamanya diser tai efisiensi yang maksimum. Efisiensi diartikan sebagai rasio antara 

hasil yang diperoleh dengan unsur manajemen yang digunakan. Perbandingan output 

terhadap input. Efisiensi berhubungan dengan biaya.  

 

 

 



2.3 Pengendalian  

Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu organisasi disamping merencanakan 

biaya-biaya yang mungkin terjadi, juga perlu melakukan pengendalian atas biaya agar 

biaya yang telah dikeluarkan itu bermanfaat bagi pencapaian tujuan organisasi. Pada 

dasarnya yang dimaksud dengan pengendalian adala h aktivitas untuk mengarahkan 

suatu kegiatan pada tujuan yang telah ditetapkan serta menilai pelaksanaan dari 

kegiatan tersebut, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. 

Pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan memba ndingkan hasil 

sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolak ukur/standar yang telah ditetapkan.  

Pengendalian organisasi terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional 

ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan 

untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi 

organisasi yang telah ditetapkan.  

   

2.3.1 Pengertian Pengendalian 

Pengertian pengendalian menurut Earl P. Strong yang dikutip oleh Malayu 

P. Hasibuan (2003 : 241) : 

“ Controlling is the process of regulating the various factors in an 

enterprise according to the requirement of its plans ”. 

(Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam sebuah 

organisasi agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencanaa.)  

Pengendal ian menyediakan indikasi apakah kinerja aktual organisasi teleh 

menyimpang dari rencana atau tidak. Pengendalian menyediakan mekanisme bagi 

organisasi untuk menyesuaikan diri jika kinerja telah melewati batas -batas yang dapat 

diterima. 

 

2.3.2 Proses Pengendalian 

Menurut 

Welsch dan kawan-kawan

 yang dialihbahasakan oleh

 

Purwatiningsih (2000 : 14) proses pengendalian dirancang untuk membantu 



mamantau aktivitas yang sedang berjalan, proses pengendalian meliputi langkah -

langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan 

dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 

direncanakan dan selisish dari kedua angka tersebut. 

3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 

direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 

4. Mencari dan menggabungkan tindakan alternatif untuk mengatasi 

masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di 

suatu bidang tertentu. 

5. Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan alternatif yang ada dan 

menerapkan tindakan tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 

tindakan koreksi yang diterapkan. Lanjutkan dengan umpan maju 

untuk membuat perencanaan periode berikutnya.        

 

2.3.3 Proses Pengendalian Anggaran 

Proses pengendalian anggaran didahului dengan penetapan tujuan ( objectives ) 

oleh manajemen puncak dan penetapan strategi untuk mencapainya. Tujuan 

merupakan hasil yang diinginkan untuk dicapai sedangkan strategi  adalah cara untuk 

mencapai tujuan tersebut. Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai apa yang 

ingin dicapai oleh organisasi. Penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya 

dilaksanakan dalam proses penyusunan program ( programming ). 

Menurut Mulyadi (2001 : 58) proses pengendalian anggaran dilaksanakan 

melalui tiga tahap utama berikut ini :  

1. penetapan sasaran 

2. implementasi 

3. pengendalian dan evaluasi kinerja. 

Tahap Penetapan Sasaran 

Tujuan perusahaan dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran ( goal) dan 

dibebankan pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan  

anggaran. Sasaran adalah target tertentu yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan. 

Tahap Implementasi  



Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang bertanggung 

jawab atas pencapaian sasaran tersebut, serta dialokasikan sumber daya 

kepada manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran anggaran. 

Anggaran yang telah disahkan kemudian berfungsi sebagai cetak biru  

berbagai tindakan yang akan dilaksanakan para menejer selama tahun 

anggaran.   

Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja  

Sasaran anggaran tidak akan tercapai tanpa pemantauan secara terus-

menerus kemajuan karyawan dalam mencapai sasaran mereka. Dalam tahap 

pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja sesungguhnya dibandingkan 

dengan standar yang tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang 

masalah dalam organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang 

memadai bagi kinerja yang berada di bawah standar.  

 

2.3.4 Kriteria Pengendalian yang Baik 

Menurut Indra Bastian (2001 : 59) berikut adalah kriteria pengendalian 

manajemen, dimana tak terpenuhinya suatu item akan berarti perlunya perancangan 

ulang : 

“1. Sistem yang total  

Sistem tersebut meliputi semua aspek organisasi, dan dapat 

menyeimbangkan berbagai bagian dan kepentingan dalam orga nisasi.  

2. Keselarasan Tujuan 

Pengendalian harus dapat menselaraskan kepentingan organisasi dan 

kepentingan individual.  

3. Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Pengendalian harus disusun dalam struktur pengelolaan keuangan 

organisasi. Ini berarti sistem akuntansi amat  diperlukan untuk 

mengintegrasi berbagai informasi keuangan dalam laporan keuangan.  

4. Ritme 

Pengendalian diharuskan berpola sesuai dengan aktivitas organisasi. 

Ritme ini biasanya dirancang sejak penyusunan anggaran dengan maksud 

mengatur aktivitas dan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. 

5. Integrasi 

Pengendalian seharusnya dikoordinasi, sebagai sistem yang terintegrasi. 

Sistem ini sebaiknya terfokus pada program dan pusat 

pertanggungjawaban.”  



2.3.5 Tipe Pengendalian Manajemen  

Mardiasmo (2002 : 46) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kelompok 

pengendalian manajemen, yaitu :  

“1.Pengendalian preventif (preventive control ). Dalam tahap ini 

pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan 

perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-

program. 

2. Pengendalian operasional (

operational control

). Dalam tahap ini 

pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan 

program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. 

Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan 

pengendalian. 

3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen 

berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang 

telah ditetapkan. 

Dari ketiga kelompok pengendalian manajemen yang disebutkan di atas, 

setiap kelompok pengendalian terkait de ngan kelompok pengendalian lainnya. 

Dikaitkan dengan penelitian ini, bentuk pengendalian yang paling dasar adalah 

pengendalian preventif ( preventive control ), dalam pangendalian preventif ini 

dibutuhkan perumusan dan perencanaan  strategik yang membutuhkan  waktu yang 

cukup lama. Perencanaan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kegiatan yang 

akan dilakukan, lokasi dan kondisi, serta resiko yang mungkin terjadi pada saat 

kegiatan dilaksanakan.  

 

2.3.6 Tujuan Pengendalian 

Dalam melaksanakan pengendalian, agar fun gsi pengendalian tersebut dapat 

berjalan dengan baik, lebih dahulu harus diketahui tujuan pengendalian itu sendiri. 

Tujuan tersebut merupakan arah yang dituju atau sasaran yang ingin dicapai dengan 

melaksanakan beberapa tindakan yang dijalankan menurut ket entuan yang berlaku. 

Menurut Malayu  Hasibuan (2003 : 242), pengendalian memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana. 

2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective ), jika terdapat 

penyimpangan. 



3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

memiliki tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menyelidiki apakah pelaksanaan kegiatan yang sedang 

maupun yang telah  dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;  

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah berjalan secara 

efisien dan selanjutnya untuk mengetahui peningkatan efisiensi di masa yang 

akan datang ; 

3. Dengan adanya pengendalian maka tujuan yang dihasilkan dapat sesuai dengan 

rencananya. 

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan -kesalahan, tetapi 

berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan -kesalahan serta memperbaiki 

apabila terdapat kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan se belum proses, saat proses, 

dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian 

diharapkan juga pemanfaatan sumber daya yang ada dapat dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien.  

 

2.4 Pengendalian yang Efektif 

Pengendalian yang efektif membantu pihak manajemen untuk menentukan 

kemana mereka harus membawa organisasi, mengarahkan organisasi, dan 

menciptakan sistem -sistem yang akan menjaga organisasi agar tidak keluar dari 

jalurnya. Namun, pengendalian yang tidak efektif dapat menyebabkan o rganisasi 

menjadi tidak terfokus, memiliki tujuan yang lemah, dan berkinerja buruk secara 

keseluruhan.  

Pengendalian menyediakan indikasi apakah kinerja aktual organisasi telah 

,menyimpang dari rencana atau tidak. Pengendalian menyediakan mekanisme bagi 

organisasi untuk menyesuaikan diri jika kinerja telah melewati batas -batas yang dapat 

diterima. 

Menurut Agus Maulana (1998 : 272) karakteristik sistem pengendalian yang 

efektif adalah sebagai berikut : 



1. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi kerja (performance) harus akurat. 

2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, diarahkan dan segera 

dievaluasi jika hendak siambl tindakan tepat pada waktunya untuk 

menghasilkan perbaikan. 

3. Objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengawasan harus 

dipakai dan dianggap objektif oleh Individu yang menggunakannya. 

4. Dipusatkan terhadap titik pengendalian strategis. 

5. Dari segi ekonomis realistis. Biaya untuk mengimplementasikan system 

pengendalian sebaiknya lebih sedikit atau paling banyak sama dengan 

keuntungan yang diperoleh dari system tersebut. 

6. Realistis dari segi organisasi. Sistem pengendalian tersebut harus 

digabungkan dengan realitas organisasi. 

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. 

8. Fleksibel.  

9. Perspektif dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat 

mengidentifikasi setelah terjadinya penyimpangan dari standar, tindakan 

korektif apakah yang perlu diambil 

10. Dapat diterima oleh para anggota organisasi.     

Berdasarkan kutipan ini, penulis menyimpulkan bahwa suatu pengendalian 

yang efektif adalah pengendalian yang dilaksanakan dengan memenuhi kriteria 

pengendalian yang disebutkan di atas.  

 

2.4.1 Pengendalian Anggaran yang Efektif 

Pengendalian yang efektif dapat kita lihat dari laporan realisasi anggaran yang 

diterbitkan. Laporan realisasi anggaran merupakan alat evaluasi anggaran. 

Pengendalian anggaran dikatakan efektif jika manajemen telah melaksanakan 

fungsinya dengan memadai dalam upaya untuk terwujudnya sasaran yang hendak 

dicapai dan tentu saja diharapkan agar realisasinya mendekati rencana ang garan yang 

telah ditetapkan. 

Menurut Syahrul dan Andi Nizar (2000 : 118) yang dimaksud dengan 

pengendalian anggaran ( budgetary control ) adalah : 

“ Tindakan-tindakan penganggaran yang dilaksanakan berkaitan 

dengan rencana anggaran.” 

Dengan disusunnya anggar an secara memadai, maka penyimpangan yang 

terjadi antara anggaran dengan realisasi biaya yang digunakan untuk kegiatan 

eksplorasi dapat dikendalikan dengan efektif.    



2.4.2 Pengendalian Biaya yang Efektif 

Pengendalian biaya merupakan langkah yang diambil manajemen untuk 

memastikan bahwa tujuan biaya yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai, 

dan memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi dalam perilakunya konsisten 

dengan kebijakannya. Pengendalian biaya merupakan langkah yang harus ditempuh 

manajemen guna menjamin agar biaya dan fungsi dalam organisasi sesuai dengan 

sasaran yang telah direncanakan. Pengendalian biaya dikatakan efektif apabila 

efisiensi biaya telah dapat dicapai.  

Pengertian pengendalian biaya diungkapkan oleh Syahrul dan Andi Nizar 

(2000 : 223) sebagai berikut : 

“ Langkah-langkah yang diambil manajemen untuk memastikan bahwa 

tujuan-tujuan biaya yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan 

telah berhasil dicapai, dan juga untuk memastikan bahwa semua bagian 

atau segmen organisasi berfungsi yang sesuai atau konsisten dengan 

kebijakan-kebijakan.” 

Syahrul dan Andi Nizar (2000 : 225)  juga mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan efektivitas biaya ( cost effective) adalah : 

“ Alternatif keputusan, dimana biaya lebih rendah dari manfaat atau 

keuntungan.” 

Organisasi yang menerapkan sistem pengendalian memerlukan suatu 

mekanisme yang teratur dan interaksi manusia secara individual. Pengendalian 

memungkinkan individu memenuhi pengaturan tersebut. Pengendalian merupakan 

suatu proses yang secara sengaja mempengaruhi pihak lain. Pengendalian dipandang 

sebagai proses pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi 

periaku menuju yang paling baik untuk organisasi.  

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian biaya dapa t 

dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Tercapainya tujuan biaya yang ditetapkan dalam p erencanaan ; 

2. Semua bagian be rfungsi sesuai dengan kebijakan ;  

3. Biaya lebih rendah dari manfaat.  



2.5 Biaya 

Sebelum menelaah pengertian biaya, kira nya perlu diketahui bahwa biaya 

(cost) berbeda dengan beban (expense ). Secara garis besar perbedaan antara biaya dan 

beban adalah sebagai berikut :  

Biaya (cost) adalah kas/nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

barang/jasa yang diharapkan membawa keunt ungan (manfaat) masa kini dan masa 

yang akan dating. Sedangkan beban (expense ) adalah biaya (cost) yang sudah tidak 

memberikan manfaat lagi (kadaluarsa).  

 

2.5.1 Pengertian Biaya 

Pengertian biaya menurut S. Munawir (2002 : 3) didefinisikan :  

“ Sebagai nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh 

barang atau jasa yang diperkirakan akan memberi manfaat saat kini 

atau masa depan pada organisasi (pengorbanan yang terjadi dalam 

rangka untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang bermanfaat) 

dikatakan setara dengan kas karena sumber daya non-kas juga dapat 

ditukarkan dengan barang atau jasa”. 

Pengertian biaya diungkapkan pula oleh Hansen dan Mowen (2000 : 38) 

yang telah dialih bahasakan : 

“ Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan 

masa datang untuk organisasi ”. 

Pengertian biaya pada dasarnya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk 

memperoleh manfaat di masa kini maupun masa yang akan datang. Dikatakan 

manfaat karena biaya yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah untuk 

melaksanakan suatu kegiatan tidak dinilai berdasarkan untung atau rugi. Tujuan dari 

kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan 

agar dapat diperoleh manfaat bagi masyarakat.  

 

2.5.2 Klasifikasi Biaya 

Informasi biaya disajikan untuk memenuhi keperluan pemakainya. 

Penggunaan informasi biaya harus disesuaikan dengan tujuan pengunaan informasi 



biaya oleh pemakainya. Teknik penyajian informasi biaya berpedoman  pada konsep 

”different classification for different purposes ”, artinya untuk tujuan penggunaan 

informasi biaya yang berbeda, diperlukan klasifikasi biaya yang berbeda pula.  

Menurut Mardiasmo (2002 : 38), biaya (cost) dalam konteks organisasi 

sektor publik dapat diketegorikan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

“▪Biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk 

memberikan pelayanan. 

Biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada 

organisasi sektor publik output diukur  dengan berbagai cara 

tergantung pelayanan yang dihasilkan. 

Biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi 

organisasi, biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi 

organisasi.” 

Dengan demikian, suatu klasifikasi biaya tidak dapat digunakan untu k 

memenuhi berbagai tujuan. Jika pemakai memerlukan informasi biaya untuk tujuan 

yang berbeda-beda, maka informasi biaya disajikan dalam klasifikasi yang berbeda -

beda pula sesuai dengan tujuan penggunaan informasi biaya.  

 

2.5.3 Proses Penentuan Biaya 

Mardiasmo (2002 : 39) mengungkapkan bahwa penentuan biaya meliputi 

lima aktivitas, yaitu : 

cost finding, cost recording, cost analyzing, strategic cost 

reduction  dan cost reporting.  

“

▪ 

Cost finding 

Pada tahap cost finding, pemerintah mengakumulasi data mengenai  biaya 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk/jasa pelayanan.  

Cost recording  

Setelah berhasil dilakukan cost finding, tahap berikutnya adalah melakukan 

cost recording  yang meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam system 

akuntansi oranisasi.   

Cost analyzing 

Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan 

analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan 

biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat 

menentukan pemicu biaya ( cost driver) agar dapat dilakukan strategi 

efisiensi biaya.

  

Strategic cost reduction  



Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan 

strategi penghematan biaya agar tercapai value for money . Pendekatan 

strategik dalam pengurangan biaya (manajemen biaya  strategik) memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Berjangka panjang. Manajemen biaya stretegik merupakan usaha jangka 

panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya 

menjadi budaya yang mampu bertahan lama.  

2. Berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan(continuous improvement ) 

dan berfokus pada pelayanan masyarakat. Manajemen biaya strategik 

harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan perbaikan secara 

berkelanjutan atas kinerja organisasi sektor publik dalam melakukan 

pelayanan publik.  

3. Manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan 

biaya. 

4. Keseriusan manajemen puncak ( top manager ) merupakan penentu 

efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya 

manajemen biaya strategik merupakan tone from the top.      

Cost reporting   

Tahap terakhir adalah memberikan informasi biaya secara lengkap kepada 

pimpinan dalam bentuk internal report  yang kemudian diagregasikan ke 

dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. 

Informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat men deteksi sumber 

pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisienkan serta mencari 

metoda atau teknik yang terbaik untuk menghemat biaya.” 

 

2.6 Eksplorasi 

2.6.1. Pengertian Eksplorasi 

Pencarian (exploration ) minyak dan gas bumi merupakan kegiatan untung -

untungan (gambling), karena meskipun telah dipersiapkan secara cermat dengan 

biaya yang besar, tidak menjamin bahwa kegiatan tersebut akan berakhir dengan 

penemuan cadangan minyak. Berhubung minyak dan gas bumi merupakan usaha 

yang memerlukan teknologi tinggi,  padat modal dan risiko, maka diperlukan 

pengelolaan yang benar -benar professional.  

Pengertian eksplorasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 29.3) 

tentang akuntansi minyak dan gas bumi :  

“Kegiatan eksplorasi (exploration ) atau pencarian adalah setiap usaha 

dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi 

di daerah-daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas 

bumi, yang antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 



(a) Mengusahakan izin untuk memulai kegiatan eksplorasi di daerah 

tertentu; 

(b) Melakukan berbagai kegiatan penyelidikan geologis dan geofisik di 

lapangan; 

(c) Menginterpretasikan data yang dihasilkan dalam penyelidikan ini; 

(d) Melakukan pengeboran sumur, termasuk sumur uji stratigrafi, di 

daerah yang belum terbukti mengandung cadangan; 

(e) Memperoleh dan membangun aktiva tetap yang berhubungan dengan 

kegiatan di atas; 

(f) Menggunakan jasa yang dipelukan sehubungan dengan kegiatan di 

atas. “ 

 

2.6.2 Jenis Biaya Eksplorasi 

Biaya eksplorasi meliputi biaya penyelidikan topografi, geolog i, geofisika, 

pemboran sumur eksplorasi, dan pemboran sumur uji stratigrafi. Jenis biaya 

eksplorasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004 : 29.5-29.5) terdiri dari : 

“Biaya penyelidikan topografi terdiri antara lain dari : 

(a) Biaya pengukuran tanah;  

(b) Biaya pemetaan tanah; 

(c) Biaya analisa sifat tanah.  

Biaya penyelidikan geologi terdiri antara lain dari : 

(a) Biaya SLAR; 

(b) Biaya geologi lapangan;  

(c) Biaya geokimia.  

Biaya penyelidikan geofisika antara lain terdiri dari : 

(a) Biaya gravitasi; 

(b) Biaya magnetik;  

(c) Biaya seismik.  

Biaya pemboran sumur eksplorasi terdiri dari biaya tak berwujud 

(intangible) dan biaya berwujud (tangible). 

Biaya yang tidak berwujud antara lain meliputi : 

(a) Biaya persiapan (pembebasan tanah, pembuatan jalan, dan pembangunan 

lokasi); 

(b) Biaya pemboran;  

(c) Biaya mata bor (drilling bits); 

(d) Biaya Lumpur (mud); 

(e) Biaya selubung (casing); 

(f) Biaya semen;  

(g) Biaya penyelidikan bawah tanah ( logging); 

(h) Biaya pengujian dan penampungan;  

(i) Biaya gaji;  

(j) Biaya pengangkutan alat pemboran;  



(k) Biaya pengangkutan alat lainnya;  

(l) Biaya perkemahan;  

(m) Biaya lainnya.  

Sedangkan biaya yang berwujud dalam pemboran sumur eksplorasi 

antara lain meliputi : 

(a) Silang sembur (christmas tree ); 

(b) Semburan kepala sumur (well head); 

(c) Tubing ; 

(d) Pompa; 

(e) Batang hisap (suck rods ). 

Biaya pemboran sumur uji stratigrafi terdiri atas biaya pemboran di 

daerah cadangan tidak terbukti (exploratory type ) dan di daerah 

cadangan terbukti (development type ).” 

 

2.7 Manfaat Anggaran sebagai Penunjang Efektivitas Pengendalian Biaya 

Eksplorasi    

Anggaran merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk pengendalian 

biaya eksplorasi. Dengan menetapkan anggaran, diharapkan agar anggaran yang telah 

ditetapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja dari seluruh bagian yang 

terlibat dalam kegiatan yang terjadi dengan cara membandingkan angga ran dengan 

realisasinya.  

Anggaran menawarkan banyak keunggulan, salah satunya anggaran membantu 

menciptakan pengendalian yang efektif. Anggaran juga membantu menciptakan 

catatan mengenai kinerja organisasi dan merupakan pelengkap bagi kegiatan 

perencanaan, yaitu saat manajer membuat rencana mereka juga perlu sekaligus 

membuat perangkat-perangkat pengendalian yang akan menyertai rencana.  

Manfaat anggaran menurut Supriyono (2001 : 4) yaitu : 

1. Tersedianya suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-

masalah yang dihadapi suatu organisasi dan membiasakan 

manajemen untuk mempelajari dengan seksama masalah tersebut 

sebelum diambil keputusan. 

3. Menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan. 

4. Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan itu terjadi. 

5.  Mengembangkan iklim profit minded dalam perusahaan. 

6.  Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan 

rencana operasi berbagai segmen yang ada pada organisasi, sehingga 



keputusan final dan rencana-rencana tersebut terintegrasi dan 

komprehensif. 

7.  Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali 

secara sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang 

sudah ditentukan. 

8.  Mengkordinasikan, menghubungkan dan membantu mengumpulkan 

modal dan semua usaha-usaha organisasi ke saluran yang paling 

menguntungkan. 

9.  Mendorong suatu standar prestasi yang meningkat dengan 

membuktikan semangat bersaing yang sehat, menumbuhkan 

perasaan berguna dan menyediakan perangsang untuk pelaksanaan 

yang efektif. 

10. Menyediakan tujuan/sasaran yang merupakan alat pengukur/standar 

untuk prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan sikap 

eksekutif secara individual. 

Mengingat kegiatan eksplorasi berada pada kondisi yang penuh dengan 

ketidakpastian, anggaran dapat menjadi alat pengendalian biaya yang efektif. Karena 

di dalam penyusunan suatu anggaran, telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh 

suatu organisasi. Dengan adanya anggaran, penyimpangan yang terjadi dapat segera 

dideteksi dan diperbaiki agar ti dak berpengaruh besar terhadap tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya.  

Organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok Individu 

yang bekerja sama mengambil tindakan -tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan 

umum. Menurut J.B Heckert (1997 : 23) efektivitas organisasi akan tergantung pada 

kemampuan untuk : 

1.  Menyediakan kepada pimpinan dan lembaga ekstern laporan-laporan, 

data-data, dan informasi yang cermat atas suatu dasar yang 

terjadwal dan tepat waktu. 

2. Menyediakan informasi tersebut atas dasar yang efektif ditilik dari 

segi biaya yaitu dengan biaya yang minimum dapat mencapai hasil 

yang diinginkan. 

3. Menyediakan lembaga-lembaga kerja yang kompeten bagi organisasi 

dan mengembangkan suatu program latihan.” 

Untuk mengetahui efektivitas pengenda lian biaya eksplorasi dapat dilihat dari 

laporan realisasi anggaran yang diterbitkan. Laporan realisasi juga dapat berfungsi 

sebagai alat evaluasi anggaran, sehingga dapat dijadikan acuan menetapkan anggaran 

pada periode selanjutnya. Dengan adanya laporan realisasi anggaran, akan dapat 



membantu pihak terkait untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan telah 

cukup efektif dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.  

Anggaran biaya eksplorasi disusun dengan tujuan agar biaya yang 

sesungguhnya terjadi tid ak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran. Karena 

kegiatan eksplorasi membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga selalu terdapat 

kemungkinan terjadinya pemborosan atau inefisiensi. Anggaran membantu 

memberikan arahan bagi organisasi untuk mengalo kasikan sumber daya yang dimiliki 

agar tujuannya dapat tercapai. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat anggaran dalam 

menunjang efektifitas pengendalian biaya eksplorasi adalah :  

1. Tersedianya suatu pendekatan untuk menyelesaikan masala h ; 

2. Menyediakan cara-cara memformulasikan usaha perencanaan ;  

3. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana 

berbagai segmen dalam organisasi ;  

4. Menyediakan perangsang untuk pelaksanaan kegiatan yang efektif ;  

5. Menyediakan tujuan atau sas aran yang merupakan tolak ukur prestasi ;  

6. Menyediakan kepada pimpinan dan lembaga ekstern laporan -laporan, 

data-data, dan informasi yang cermat atas suatu dasar yang terjadwal dan 

tepat waktu ; 

7. Menyediakan informasi tersebut atas dasar yang efektif ditili k dari segi 

biaya, yaitu dengan biaya yang minimum dapat m encapai hasil yang 

diinginkan.  

Pengendalian biaya eksplorasi dilakukan dengan cara menggunakan anggaran 

sebagai standar untuk mengendalikan biaya yang sesungguhnya. Sehingga 

memungkinkan suatu organ isasi untuk meminimalisir penggunaan sumber daya 

organisasi. Sehingga dapat dilihat bahwa anggaran dapat bermanfaat untuk 

menunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi.  

 

 

 

 


