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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Penelitian 

 Dalam era globalisasi saat ini persaingan-persaingan antar perusahaan 

sedang memanas di segala bidang baik itu dalam bidang industri, bisnis ataupun 

jasa. Perusahaan dihadapkan kepada resiko yang sangat besar dalam pengambilan 

keputusan, yang menuntut perusahaan untuk lebih mempertimbangkan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi usahanya, mulai dari faktor ekstern seperti 

adanya kebijakan pemerintah, persaingan dengan perusahaan yang sejenis, 

keadaan ekonomi, politik dan sosial dalam negeri yang tidak menentu, juga 

faktor-faktor intern perusahaan yang tentu saja akan memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi perusahaan yang bersangkutan, hal ini menuntut para manajer 

perusahaan untuk lebih teliti dan cermat dalam pengambilan keputusan yang dapat 

menjadikan perusahaan mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal 

sehingga siap untuk menghadapi tantangan baik itu yang berasal dari dalam 

ataupun dari luar perusahaan. 

 Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan oleh para manajer tersebut 

dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada adalah dengan melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen yang meliputi : perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian dengan baik selaras dengan 

perkembangan usaha yang sedang berjalan. 
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 Manajemen modern lebih menekankan pada fungsi perencanaan dan 

pengendalian, karena kedua fungsi ini memiliki keterkaitan yang erat dan 

mewakili keseluruhan fungsi dari manajemen, perencanaan merupakan tindakan-

tindakan atau usaha-usaha yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dalam menjalankannya harus ada pengendalian agar tindakan atau 

usaha yang dilakukan tidak menyimpang jauh dari rencana yang telah ditetapkan 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

 Fungsi perencanaan yang disusun dengan baik dapat membantu 

perusahaan tersebut dalam menjalankan usaha perusahaannya sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien, salah 

satu perencanaan yaitu penyusunan anggaran, jika penyusunan anggaran 

dilaksanakan dengan baik yaitu dengan memperhitungkan biaya yang harus 

dikeluarkan dengan seefisien mungkin sehingga pengeluaran biaya dapat ditekan 

dan kecurangan-kecurangan dapat ditanggulangi, karena anggaran merupakan 

perwujudan dari sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan.  

 PT. Angkasa Pura II (Persero) yang bertempat di bandar udara Husein 

Sastranegara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi 

udara dan merupakan salah satu industri yang strategis untuk dapat menghasilkan 

laba demi menjaga kontinuitas usahanya. Salah satu upaya untuk dapat 

memaksimalkan laba tersebut, PT. Angkasa Pura II (Persero) harus melaksanakan 

perencanaan dan pengendalian biaya karena biaya merupakan pengeluaran yang 

tidak dapat dihindari perusahaan atau sebagai pengurang dari pendapatan yang 
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telah diterima perusahaan, karena itu besar kecilnya biaya akan menentukan besar 

kecilnya laba yang diperoleh. 

 Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah kerugian yang dialami oleh PT. 

Angkasa Pura II pada tahun 2002-2003. 

Tabel 1.1. Daftar kerugian yang dialami PT. Angkasa Pura  II (Persero) tahun 

2002-2003 

(000) 
Tahun Anggaran Realisasi Selisih (%) 
2002 (6.473.975) (6.394.465,07) 79.509,93 -1,23 % 
2003 (4.019.492,55) (6.979.538,96) 2.960.046,41 73,64% 

 

 Dari tabel di atas memperlihatkan kerugian yang dialami oleh PT. 

Angkasa Pura II (Persero), dalam relisasi anggarannya mengalami kenaikan 

sebesar (585.073,89) atau sebesar 9,15%, hal ini dapat dijelaskan dalam tabel 

laporan relisasi anggaran laba rugi pada tahun 2002-2003 seperti di bawah ini. 

Tabel 1.2. Tabel laporan realisasi anggaran laba (rugi) PT. Angkasa Pura II 

(Persero) pada tahun 2002-2003   

Tahun 2002            (000) 
Keterangan Anggaran Realisasi Selisih (%) 

Pendapatan  
Biaya Usaha 
Laba/(Rugi) Usaha 

 

3.455.590 
9.929.439 

(6.473.975) 

2.745.393,82 
9.139.858,89 

(6.394.465,07) 

(710.070,18) 
789.580,11 
79.509,93 

 

-20,55% 
7,95% 

-1,23% 

  

Tahun 2003            (000) 
Keterangan Anggaran Realisasi Selisih (%) 

Pendapatan  
Biaya Usaha 
Laba/(Rugi) Usaha 

 

6.049.175 
10.068.667,55 
(4.019.492,55) 

3.572.088,89 
10.551.627,85 
(6.979.538,96) 

(2.477.086,11) 
(482.960,30) 

(2.960.046,41) 
 

-40.95% 
-4,80% 
73,64% 
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 Tabel di atas memperlihatkan data untuk tahun 2002 realisasi (rugi) sudah 

cukup baik dibandingkan dengan anggaran yang dibuat, yaitu mengalami 

penghematan sebesar 1,23% akan tetapi untuk tahun 2003 relisasi (rugi) tersebut 

mengalami penurunan drastis sebesar 73,64% dari data anggaran yang dibuat, hal 

ini mungkin disebabkan penentuan sasaran yang ditentukan oleh manajer atas 

tidak terlalu relistis, manajer atas mencoba untuk menaikkan anggaran biaya 

untuk tahun 2003 di atas jumlah anggaran biaya tahun 2002 yang dimungkinkan 

agar mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari tahun 2002, sehingga rugi 

dapat diturunkan. 

 Akan tetapi penentuan sasaran tersebut menjadikan ketidakefektifan dalam 

pelaksanaan anggaran biaya, yang pada tahun 2002 realisasi anggaran biaya telah 

efektif di bawah anggaran, sedangkan untuk tahun 2003 berada di atas anggaran, 

sedangkan penetapan penentuan sasaran pendapatan yang diinginkan jumlahnya 

sangat besar dibandingkan dengan tahun lalu, seharusnya manajer atas lebih 

menekankan pengefektifan biaya tahun lalu untuk tahun 2003 sebelum 

menaikkannya, dengan jumlah biaya tersebut dengan dilaksanakan lebih efektif 

lagi dimungkinkan akan menghasilkan pendapatan yang lebih baik lagi sehingga 

kerugian dapat lebih diturunkan.  

 Permasalahan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa penyusunan 

anggaran oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) kurang baik khususnya dalam 

penyusunan anggaran biaya, karena untuk anggaran pendapatan tersebut tercapai 

atau tidaknya anggaran yang telah disusun oleh perusahaan sebagian besar akan 

ditentukan oleh pihak luar yang memerlukan jasa yang ditawarkan perusahaan, 
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sedangkan untuk anggaran biaya, perusahaan dapat memaksimalkan efisiensi 

biaya yang akan dikeluarkan, salah satu faktor yang dapat dilihat yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap penyusunan anggaran khususnya anggaran biaya 

yaitu lingkungan pengendalian. 

 Lingkungan pengendalian dapat mencerminkan sikap dan tindakan para 

pemilik dan manajer mengenai pentingnya pengendalian yang dilaksanakan 

perusahaan, karena lingkungan pengendalian mengatur tentang kesadaran dan 

perilaku sumber daya manusia dalam perusahaan, efektivitas informasi dan 

komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang 

diciptakan oleh lingkungan pengendalian, seperti dalam penyusunan anggaran 

contohnya, suatu perusahaan yang manajemen puncaknya menganggap bahwa 

anggaran adalah alat untuk memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan bukan 

sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan 

perusahaan, maka akan dapat mengakibatkan sikap manajemen menengah dan 

para karyawan akan tidak serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut, 

karena akan sangat dituntut pengetahuan manajer atas dalam meneliti penyusunan 

anggaran yang dilakukan apakah telah disusun dengan baik, sesuai dengan 

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan filosofi dan gaya 

operasi manajemen, ini dapat sejalan dengan permasalahan yang terdapat pada 

PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam penyusunan anggaran biaya yang terlalu 

membengkak, maka berdasarkan latar belakang maka penulis mencoba melakukan 

penelitian dengan judul : 
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   “PENGARUH LINGKUNGAN PENGENDALIAN TERHADAP 

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA PADA PT. ANGKASA 

PURA II (PERSERO)”. 

 
 
1.2   Identifikasi  Masalah 

 Dengan melihat Latar Belakang Penelitian di atas dan agar penelitian yang 

dilakukan lebih terarah, maka ditentukan identifikasi masalah untuk mengetahui 

bagaimana Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Proses Penyusunan 

Anggaran Biaya pada PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan rumusan sebagai 

berikut : 

1. Apakah lingkungan pengendalian di PT. Angkasa Pura II (Persero) memadai. 

2. Bagaimana proses penyusunan anggaran biaya di PT. Angkasa Pura II 

(Persero).  

3. Seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap proses 

penyusunan anggaran biaya pada PT. Angkasa Pura II (Persero).  

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, memperoleh, 

mengumpulkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai 

Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Proses Penyusunan Anggaran 

Biaya pada PT. Angkasa Pura II (Persero). 
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 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui lingkungan pengendalian di PT. Angkasa Pura II (Persero) 

memadai. 

2. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran biaya di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian 

terhadap proses penyusunan anggaran biaya pada PT. Angkasa Pura II 

(Persero) 

 
 
1.4  Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain : 

1. Bagi Penulis  

a. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menempuh ujian 

sidang di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

b. Merupakan suatu pengalaman yang berharga karena teori-teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dapat dipraktekkan secara nyata sehingga 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis   

2. Bagi Perusahaan 

 Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

yang berguna bagi perbaikan lingkungan pengendalian terhadap proses 

penyusunan anggaran biaya dalam menjalankan usahanya. 

 



 8 

3. Bagi Pihak Lain 

Dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi untuk dapat ditindak lanjuti lebih jauh lagi atau dengan kata lain 

dapat dilakukan penyempurnaan dari penelitian ini agar didapat hasil yang 

lebih baik lagi. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Lingkungan pengendalian adalah salah satu komponen dari pengendalian 

intern yang sangat diperlukan perusahaan, lingkungan pengendalian mengatur 

tingkah laku sumber daya manusia dalam perusahaan yang memuat kebijakan-

kebijakan dan aturan dalam praktik sumber daya manusia dalam perusahaan yang 

akan dituntut integritas dan kompetensi masing-masing individu yang akan 

menunjang dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Al. Haryono Jusup (2001:257) mengemukakan bahwa: 

“Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, 
mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya, ia 
merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, 
dengan menciptakan disiplin dan struktur”           
 
 Selain itu Arens dan Loebbecke (2000:112) mendefinisikan lingkungan 

pengendalian sebagai berikut : 

“The control environment consists of the actions, policies, and procedures that 
reflect the overall attitudes of top management, directors, and owners of an 
entity about control and its importance to the entity”.     

                                                                              
jadi dapat dikatakan bahwa lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan-

tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang mencerminkan prilaku 
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top manajemen, direktur dan pemilik perusahaan secara keseluruhan dari sebuah 

entitas tentang pengendalian dan hal ini sangat penting untuk entitas itu sendiri. 

Faktor-faktor lingkungan pengendalian seperti yang dikemukakan oleh Al. 

Haryono Jusup (2001:257) adalah sebagai berikut : 

1.    Integritas dan nilai-nilai etika. 
2. Komitmen terhadap kompetensi. 
3. Dewan komisaris dan komite audit.  
4. Falsafah manajemen dan gaya operasi. 
5. Struktur organisasi. 
6. Perumusan kewenangan dan tanggung jawab.  
7. Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia.                   

 
 
 Seberapa jauh masing-masing faktor diliput oleh perusahaan bisa berbeda-

beda tergantung antara lain pada besarnya satuan usaha dan kematangannya. 

Faktor-faktor tersebut dapat mencerminkan kultur dari suatu perusahaan, 

penjelasan dari  faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Integritas dan Nilai-Nilai Etika , para manajer puncak dituntut menekankan 

integritas dan nilai-nilai etika yang tinggi terhadap para karyawannya, 

sehingga dapat meningkatkan moral para karyawannya, dan menghindari dari 

pengaruh karyawan yang tidak jujur, melanggar hukum, dan berbuat yang 

tidak etis, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat diketahui 

dengan cepat dan tertanggulangi dengan baik. 

2. Komitmen terhadap Kompetensi meliputi pertimbangan manajemen tentang 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dan perpaduan antara 

intelegensia, keterampilan dan pengalaman yang diminta untuk pengembangan 

kompetensi, sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. 
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3. Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan tanggungjawab 

pengawasan, meliputi tentang independensi mereka terhadap perusahaan, 

seberapa jauh keterlibatan dan ketajaman mereka atas aktivitas manajemen 

yang dilaksanakan dalam perusahaan, serta dalam keikutsertaan dalam 

memberikan pendapat untuk pengambilan keputusan. 

4. Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi suatu perusahaan tergantung 

kepada setiap karakteristik yang dipilih untuk dilakukan atau dimiliki yang 

terdiri dari: kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijalankan dalam perusahaan 

tersebut, tindakan manajemen yang diambil untuk mengatasi risiko bisnis dan 

sebagainya. 

5. Struktur Organisasi dapat memberikan kerangka menyeluruh untuk 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemonitoran aktivitas 

perusahaan, dimulai pembagian wewenang dan tanggung jawab serta alur dari 

pelaporan biasanya digambarkan dalam bentuk bagan. 

6. Perumusan Kewenangan dan Tanggung Jawab merupakan perluasan dari 

struktur organisasi menyangkut tentang bagaimana dan kepada siapa 

kewenangan dan tanggung jawab diberikan biasanya digambarkan dengan 

deskripsi jabatan yang menggambarkan dengan jelas tugas-tugas spesifik 

masing-masing jabatan dan hubungan pelaporannya 

7. Kebijakan dan Praktik di bidang Sumber Daya Manusia, hal ini meliputi 

aturan-aturan yang ada di perusahaan yang mengatur dimulai dari perekrutan 

karyawan yang baik, kebijakan pelatihan, promosi karyawan, program 

kompensasi yang memotivasi dan memberi penghargaan atas kinerja yang 



 11 

istimewa dan lain-lain, yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap 

karyawan. 

Lingkungan pengendalian ini mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam hal perencanaan perusahaan, dengan adanya lingkungan pengendalian, 

perencanaan dibuat dengan lebih bertanggung jawab dan dapat mendukung tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan dengan lebih efektif juga merupakan 

pengendalian yang baik terhadap pelaksanaan rencana yang telah dibuat, salah 

satunya adalah dalam hal anggaran, yang menjadi laporan tentang perencanaan 

sekaligus sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dijalankan dalam hal 

finansial perusahaan, lingkungan pengendalian dapat membantu proses 

penyusunan anggaran biaya menjadi lebih baik dan dapat mengurangi terjadinya 

kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi dalam proses penyusunan anggaran 

tersebut. 

 Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488)  adalah : 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 
kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 
yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”.  
  

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa 

anggaran memiliki 4 unsur yang sangat penting, yaitu : 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan tentang aktivitas atau kegiatan yang akan 

dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 
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3. Dinyatakan dalam unit moneter, karena anggaran merupakan angka-angka 

yang diterapkan pada berbagai kegiatan dalam perusahaan yang beraneka 

ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, anggaran merupakan taksiran-

taksiran tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. 

 Adapun pengertian proses penyusunan anggaran (budget) seperti yang 

dikemukakan oleh Sofyan Safri Harahap (2001:83) adalah sebagai berikut : 

“Proses penyusunan budget adalah tahap kegiatan yang dilakukan dalam 

penyusunan budget sehingga tersusun dan menjadi pegangan manajemen 

dalam kegiatan operasionalnya”.      

Dalam hal proses penyusunan anggaran Gunawan Adisaputro dan Marwan 

Asri (2003-2004:46) mengemukakan proses penyusunan anggaran yang baik 

adalah : 

“Berjalan paralel dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab 
operasional tercermin dalam bagan organisasi perusahaan. Komisi anggaran  
umumnya berada langsung dibawah direksi, sebabnya yang utama ialah 
karena baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaannya 
anggaran perlu melibatkan personalia dari berbagai bagian. Maka 
diharapkan anggaran yang tersusun nantinya akan memperoleh dukungan 
secara penuh dari semua bagian yang ada dalam perusahaan. Sehingga 
anggaran benar-benar akan merupakan alat bagi manajemen untuk 
menggerakkan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan seluruh bagian”. 
    

Untuk dapat memantau penyusunan anggaran apakah telah dilaksanakan 

dengan baik, sebaiknya perusahaan tersebut membentuk suatu tim/komite 

anggaran yang dapat mengawasi proses penyusunan anggaran tersebut, sehingga 

penyimpangan dalam proses penyusunannya dapat diatasi dengan baik, Menurut 



 13 

Mulyadi (2001:494)proses penyusunan anggaran yang baik adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penetapan sasaran oleh manajemen atas. 
2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. 
3. Penelaahan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah. 
4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah.           
 

 

 Dengan adanya tim/komite anggaran yang mempunyai tugas-tugas seperti 

di atas maka diharapkan penyusunan anggaran menjadi lebih baik dan terkendali, 

karena bagian-bagian dalam perusahaan yang telah diberi wewenang dalam 

menyusun anggaran bagiannya tidak bisa seenaknya membuat anggaran karena 

telah ada tim/komite anggaran sebagai pengendali anggaran yang telah disusun, 

hal ini melengkapi syarat-syarat anggaran yang akan dibuat perusahaan agar 

mengurangi kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. 

 
 Salah satu anggaran yang harus dibuat oleh perusahaan baik yang bergerak 

di bidang industri, dagang ataupun jasa sekalipun adalah anggaran biaya, Karena 

dari penentuan anggaran ini perusahaan dapat mengetahui target penghasilan yang 

harus diperolehnya, untuk dapat menutupi pengeluaran yang telah diperkirakan 

perusahaan tersebut, adapun pengertian biaya itu sendiri menurut Mulyadi 

(2002:8) adalah: 

“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu”.                      
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Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyusunan anggaran biaya 

adalah tahap kegiatan yang dilakukan untuk menyusun suatu rencana yang 

sistematis tentang pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang 

berlaku untuk jangka waktu (periode) yang akan datang sehingga tersusun dan 

dapat menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

manajemennya. 

 PT. Angkasa Pura II (persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa transportasi udara, seperti halnya perusahaan yang lain PT. Angkasa Pura II 

(Persero) selalu menyusun anggaran yang nantinya akan dibandingkan antara 

anggaran dengan realisasinya dan dibuat analisis selisih sebagai pengendaliannya, 

akan tetapi anggaran biaya yang disusun dari tahun ke tahun selalu saja lebih 

besar daripada anggaran pendapatan, sehingga target yang diharapkan bukannya 

laba akan tetapi sebaliknya yang dianggarkan adalah rugi, hal ini tidak sesuai 

dengan tujuan perusahaan pada umumnya yaitu memaksimalkan perolehan laba, 

seharusnya anggaran biaya disusun seefisien mungkin karena anggaran 

pendapatan yang akan diterima perusahaan berhasil atau tidaknya dipengaruhi 

oleh faktor luar yaitu yang membutuhkan jasa tersebut, sedangkan biaya yang 

dapat mengendalikannya adalah perusahaan itu sendiri. 

Anggaran biaya suatu perusahaan merupakan tolak ukur keberhasilan 

suatu perusahaan itu sendiri, dengan memperhitungkan biaya yang akan 

dikeluarkan dengan benar maka diharapkan pengeluaran biaya dapat lebih efisien 

tidak boros sehingga perusahaan dapat mengharapkan keuntungan yang lebih 

baik, akan tetapi dalam proses penyusunannya walaupun telah dijalankan dengan 
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baik belum tentu anggaran yang dibuat khususnya anggaran biaya telah baik, 

karena penyusunan anggaran dipengaruhi pula oleh perilaku sumber daya manusia 

yang menyusun anggaran tersebut, selain itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur 

lingkungan pengendalian yang lain. Dalam penyusunan anggaran itu karyawan 

dituntut kompetensinya, integritas terhadap pencapaian tujuan yang diharapkan 

perusahaan, sesuai dengan filosofi dan gaya operasi yang ditekankan perusahaan, 

sehingga melahirkan karyawan yang kompeten, jujur dan konsisten dalam 

membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

  Lingkungan pengendalian juga mengatur perilaku manajemen atas dalam 

pengesahan penyusunan anggaran biaya yang disusun oleh karyawannya, jangan 

sampai manajemen atas menjadikan anggaran tersebut menjadi alat untuk pemuas 

kebutuhannya, bukan sebagai alat untuk perencanaan dan sekaligus sebagai alat 

untuk pengendalian kinerja perusahaan, sehingga informasi dan komunikasi 

terhadap bawahannya terutama dalam hal sasaran yang akan dituju perusahaan 

jelas untuk kelangsungan hidup perusahaannya tersebut. 

 Jadi lingkungan pengendalian dapat memberikan pengaruh yang sangat 

besar terhadap proses penyusunan anggaran biaya karena dengan pelaksanaan 

lingkungan pengendalian yang baik, maka terdapat aturan main bagi sumber daya 

manusia suatu perusahaan dalam proses penyusunan anggaran khususnya 

anggaran biaya, mengenai penyusunan anggaran yang dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil hipotesis 

sebagai berikut : 



 16 

Terkendali dengan Baik 

“Lingkungan Pengendalian berpengaruh terhadap Proses Penyusunan anggaran 

Biaya”. 

 Apabila dibuat bagan, maka kerangka pemikiran tersebut dapat terlihat 

dalam skema di bawah ini : 

Lingkungan Pengendalian : 
Indikator : 
1. Integritas dan nilai-nilai etika 
2. Komitmen terhadap kompetensi 
3. Dewan komisaris dan komite audit 
4. Falsafah manajemen dan gaya operasi 
5. Struktur organisasi 
6. Penetapan kewenangan dan tanggung jawab 
7. kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia 

 

 

 

 

Proses Penyusunan Anggaran Biaya : 
Indikator : 

1. Penetapan sasaran oleh manajer atas  
2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. 
3. penelaahan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah 
4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah. 
 

 

 

 

MEMADAI 
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Gambar 5.1. Skema kerangka pemikiran 

 

 

1.6  Lokasi Dan Waktu Penelitian  

 Untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat dipercaya dalam 

penelitian ini, penulis melaksanakan penelitiannya di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) yang bertempat di bandar udara Husein Sastranegara. Adapun waktu 

penelitian tersebut dimulai pada bulan Agustus 2005 sampai dengan Maret 2006. 

Lingkungan Pengendalian yang memadai berpengaruh terhadap Proses 

Penyusunan Anggaran Biaya 


