
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengendalian Intern 

2.1.1. Konsep Pengendalian Intern 

Pengendalian adalah suatu konsep luas yang dapat diterapkan pada 

manusia, benda, situasi dan organisasi. Pengendalian meliputi baik tindakan untuk 

menuntun dan memotivasi usaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk 

mendeteksi dan memperbaiki pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien. 

 Kesadaran pengendalian tercermin dari reaksi yang ditunjukkan 

manajemen dalam berbagai jenjang organisasi atas kelemahan-kelemahan 

pengendalian yang ditunjukkan oleh satu bagian dalam perusahaan. Jika terdapat 

temuan kelemahan segera dilakukan koreksi. Hal ini merupakan adanya komitmen 

terhadap penciptaan pengendalian intern yang baik. 

 

2.1.1.1.  Pengertian Pengendalian Intern 

 Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari pengendalian intern. 

Menurut IAI (2002:319.3) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian Intern adalah suatu usaha terdiri dari kebijaksanaan 
dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan 
(assurance) memadai bahwa tujuan tertentu suatu usaha akan 
tercapai”.   

 

Sedangkan menurut Arrens dan Loebbecke yang dialihbahasakan oleh Amir 

Abadi Yusuf (2000:258) mengemukakan bahwa pengertian pengendalian intern : 
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“Pengendalian Intern adalah sistem yang terdiri dari kebijakan-
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepada 
manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang 
penting bagi satuan usaha dapat dicapai, kebijakan dan prosedur ini 
sering kali disebut pengendalian dan secara bersama-sama 
membentuk pengendalian intern suatu usaha”.    
         

 
Al. Haryono Jusup (2001:252) mengemukakan pengertian pengendalian intern 

adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian Intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh 
Dewan Komisaris, Manajemen dan persanil satuan usaha lainnya, 
yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang 
pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : 
- Keandalan pelaporan keuangan  
- Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang 

berlaku 
- Efektifitas dan efisiensi operasi”.           

 
 

Dari ketiga pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian intern adalah suatu proses yang berisikan metode, kebijakan atau 

prosedur untuk menguji dan menilai ketaatan pada kebijaksanaan yang telah 

diambil pimpinan perusahaan mengenai pencapaian tujuan perusahaan dan usaha 

untuk mengamankan harta perusahaan. 

 

2.1.1.2.  Unsur-unsur Pengendalian Intern 

 Agar pengendalian intern baik, terdapat unsur-unsur di dalam 

pengendalian intern itu sendiri yang perlu untuk diperhatikan sehingga 

pengendalian intern yang dijalankan lebih terarah. 

  Lima unsur pokok pengendalian intern menurut Mulyadi (2002:183) 

adalah sebagai berikut : 
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“1. Lingkungan Pengendalian. 
2 Penaksiran Resiko. 
3 Informasi dan Komunikasi. 
4 Aktivitas Pengendalian 
5 Pemantauan”.       

 
 
2 Al. Haryono Jusup  (2001:257) mengemukakan hal yang sama tentang unsur 
Pengendalian Intern yaitu : 
 

“1.     Lingkungan Pengendalian. 
  2. Perhitungan Resiko. 
  3. Informasi dan Komunikasi. 
 4. Aktivitas Pengendalian 
 5. Pemonitoran”.       

 
 
2.1.1.3.  Keterbatasan Pengendalian Intern 
 

Adanya pengendalian yang diterapkan dalam perusahaan tidak menutup 

kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan dan kesalahan tidak akan 

terjadi lagi. Hal ini disebabkan Pengendalian Intern memiliki batasan tertentu. 

Menurut Mulyadi (2002:181) batasan Pengendalian Intern adalah sebagai berikut : 

“1.   Kesalahan dalam pertimbangan  
2.    Gangguan  
3.    Kolusi 
4.    Pengabaian oleh Manajemen. 
5.    Biaya lawan Manfaat”.      

 
Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Seringkali manajemen di personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan 

keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak 

memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain. 

2. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena 

personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena 

kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat 
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sementara atau permanen dalam personil atau dalam sistem atau prosedur 

dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Tindakan beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut sebagai kolusi. 

Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun 

untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya kecurangan yang 

dilakukan individu tersebut. 

4. Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah 

ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi, penyajian 

kondisi keuangan yang berlebihan atau keputusan semu. 

5. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh 

melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. 

Sedangkan Al. Haryono Jusup (2001:254) mengemukakan keterbatasan 

pengendalian intern sebagai berikut : 

“1.  Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali terjadi, manajemen dan 
personil lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam 
pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin 
karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu atau penyebab lainnya. 

2 Kemacetan. Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi 
karena petugas salah mengerti dengan instruksi atau melakukan kesalahan 
karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan. Perpindahan personil 
sementara atau tetap, atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga 
mengakibatkan kemacetan. 

3 Kolusi. Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai 
dengan pegawai lainnya, atau dengan pelanggan, atau pemasok, bisa tidak 
terdeteksi oleh Struktur Pengendalian Intern. Sebagai contoh misalnya kolusi 
yang dilakukan oleh tiga pegawai perusahaan, masing-masing dari bagian 
personalia, produksi, dan bagian penggajian, untuk melakukan pembayaran 
gaji kepada pegawai fiktif. 

4 Pelanggaran oleh Manajemen. Manajemen bisa melakukan pelanggaran 
atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan yang tidak sah, 
seperti keuntungan pribadi, atau membuat laporan keuangan menjadi nampak 
baik (misalnya membuat laba bersih menjadi lebih tinggi agar bonus menjadi 
tinggi atau harga pasar saham naik, atau tidak mengungkapkan informasi 
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yang berkaitan dengan utang atau adanya pelanggaran terhadap undang-
undang). Praktik pelanggaran oleh manajemen meliputi pula pemberian 
informasi yang tidak benar secara sengaja kepada auditor atau pihak lain, 
misalnya dengan membuat dokumen palsu untuk mendukung pencatatan 
transaksi penjualan fiktif. 

5 Biaya dan Manfaat. Biaya penyelenggaraan suatu Struktur Pengendalian 
Intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari 
penerapan Pengendalian Intern tersebut. Oleh karena itu walaupun 
pengendalian untuk sesuatu hal yang diperlukan, namun kadang-kadang tidak 
diterapkan perusahaan, karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanannya 
tidak sepadan dengan manfaatnya. Oleh karena pengukuran biaya dan 
manfaat sulit dilakukan dengan tepat, maka manajemen harus membuat 
taksiran kuantitatif dan kualitatif serta malakukan pertimbangan-
pertimbangan dalam mengevaluasi hubungan biaya dan manfaat tersebut.  
      

 
 

Jadi dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berhasil atau 

tidaknya pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdiri 

dari :  

- Kesalahan manajemen dalam membuat suatu pertimbangan. 

- Kesalahan personil perusahaan dalam mengartikan atau menerima perintah. 

- Praktek kolusi. 

- Pelanggaran yang dilakukan manajemen secara sengaja. 

- Kesulitan penyeimbangan antara biaya dan manfaat yang diperoleh. 

 

2.2.  Lingkungan Pengendalian 

2.2.1 Konsep Lingkungan Pengendalian 

 Lingkungan pengendalian merupakan salah satu unsur dari pengendalian 

intern yang memberikan dampak yang besar terhadap keseriusan pelaksanaan 

pengendalian intern yang diterapkan suatu entitas, lingkungan pengendalian 

tersebut mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas 
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mengenai pentingnya pengendalian intern suatu entitas atau perusahaan, 

efektifitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat 

ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian itu 

sendiri. 

2.2.2. Pengertian Lingkungan Pengendalian 

Menurut Arens dan Loebbecke (2000:295) yang dialih bahasakan oleh 

Ilham Tjakrakusuma mengemukakan bahwa lingkungan pengendalian adalah 

sebagai berikut : 

“Lingkungan Pengendalian (control environment) adalah meliputi 
tindakan-tindakan dan prosedurnya yang dianggap menunjang sikap 
dari manajemen dan pemilik perusahaan terhadap pengendalian dan 
terhadap pentingnya pengendalian perusahaan”.           

  
Al. Haryono Jusup (2001:257) mengemukakan tentang lingkungan pengendalian 

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 Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke (1994:276) 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. 

 

2.2.3. Faktor-faktor Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan landasan dari semua unsur 

pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur, berbagai faktor yang 

membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas seperti yang 

dikemukakan oleh Al. Haryono Jusup (2001:257) antara lain : 

 “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.”                   

       

Mulyadi (2002:183) mengemukakan pula faktor-faktor lingkungan 

pengendalian adalah sebagai berikut : 

“1.    Nilai integritas dan etika 
2 Komitmen terhadap kompetensi 
3 Dewan komisaris dan komite audit. 
4 Filosofi dan gaya operasi manajemen. 
5 Struktur organisasi. 
6 Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. 
7 Kebijakan dan praktik sumber daya manusia”.         

 

Jadi dapat dilihat faktor-faktor lingkungan pengendalian dari dua 

keterangan di atas yaitu menurut Al. Haryono Jusup dan Mulyadi adalah sama 

yaitu meliputi : Nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, Dewan 

Komisaris dan Komite Audit, Falsafah manajemen dan gaya operasinya, struktur 
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organisasi lengkap dengan pembagian wewenangnya dan bebantanggung jawab, 

pelaksanaan praktik sumber daya manusia. 

 

2.2.3.1.  Integritas dan Nilai-nilai Etika 

 Efektifitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang 

mendesain dan melaksanakannya, walaupun desain pengendalian intern memadai 

akan tetapi dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas 

dan tidak memiliki etika maka akan berdampak tidak terwujudnya tujuan dari 

pengendalian intern tersebut. 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:535) mengartikan 

integritas yaitu : 

“Integritas : kebulatan, keutuhan”.           

 Sedangkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2001:400) mengartikan etika 

sebagai berikut : 

“Etika : 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai 
ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas ; 2. 
Ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan 
anggapan umum (anutan) masyarakat”.             

 
Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah untuk menjunjung 

tinggi nilai integritas dan nilai-nilai etika dan mengkomunikasikan kepada 

bawahannya, sehingga dapat dijadikan contoh oleh bawahannya dan nilai 

integritas dan etika dalam suatu entitas terjaga. 

Menurut Mulyadi (2002:184) nilai integritas dan etika bisnis tersebut 

dapat dikomunikasikan oleh manajer dengan cara sebagai berikut : 
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“1 .  Personal behavior. 

 2. Operasional behavior”.           

1. Personal behavior, melalui personal behavior, manajer mengkomunikasikan 

nilai integritas dan etika melalui tindakan individual mereka. 

2. Operational behavior, melalui operational behavior, manajer mendesain sistem 

yang digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan, yang berdasarkan 

nilai integritas dan etika. 

Sedangkan menurut Al.Haryono Jusup (2001:258), untuk menekankan 

pentingnya nilai integritas dan nilai etika diantara para personil suatu organisasi, 

manajemen puncak harus : 

“- Menciptakan iklim dengan memberi contoh, yaitu dengan 
menunjukkan integritas dan berperilaku dengan standar etika 
yang tinggi. 

- Mengkomunikasikan kepada semua karyawan, secara lisan dan 
melalui kebijakan serta aturan-aturan perilaku tert ulis, bahwa 
semua dituntut hal yang sama, bahwa semua karyawan 
mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan tentang semua 
pelanggaran yang diketahuinya atau dicurigainya kepada 
atasannya, dan bahwa pelanggaran bisa dikenai hukuman. 

- Memberi pedoman moral kepada para karyawan yang karena 
latar belakang moralnya yang buruk, membuat mereka tidak bisa 
membedakan antara baik dan buruk. 

- Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang bisa 
membuat orang menjadi tidak jujur, melanggar hukum, dan 
bertindak tidak etis”.              

 

2.2.3.2.  Komitmen Terhadap Kompetensi 

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugasnya secara efektif. 
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Mulyadi (2002:185) mengemukakan cakupan komitmen terhadap 

kompetensi adalah sebagai berikut : 

“Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan 
manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan 
paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut 
dalam pengembangan kompetensi”.      

 
Hal serupa dikemukakan oleh Al. Haryono Jusup (2001:259) tentang komitmen 

terhadap kompetensi yaitu : 

“Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan manajemen 
tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan 
perpaduan antara intelegensia, keterampilan, dan pengalaman yang 
diminta untuk pengembangan kompetensi”.            

 
Dengan adanya komitmen terhadap kompetensi yang diterapkan dalam 

suatu perusahaan atau entitas dan dijalankan dengan baik, maka komitmen 

manajemen terhadap kompetensi tersebut akan melahirkan suatu produk dan jasa 

bagi kepentingan costumers berisi kandungan pengetahuan (knowledge content) 

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan costumers. 

 

2.2.3.3.  Dewan Komisaris dan Komite Audit 

Komposisi dewan komisaris dan komite audit serta bagaimana cara 

mereka melakukan tanggung jawab pengawasan memiliki dampak yang besar 

terhadap lingkungan pengendalian. 

Dewan komisaris menurut Mulyadi (2002:185) adalah : 

“Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen”.  
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Sedangkan Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck  (1998:50) 

mengemukakan tentang tugas dewan komisaris adalah sebagai berikut : 

“Dewan ini bertanggungjawab pada pemegang saham untuk tugas 
berikut :menjamin kesinambungan manajemen (mengganti atau 
memberhentikan manajer yang tidak cakap); melindungi penggunaan 
sumber daya pemegang saham; memastikan bahwa manajer 
mengambil tindakan yang bijaksana berkenaan dengan tujuan 
perusahaan; menyetujui keputusan penting manajer berkenaan 
dengan soal keuangan dan operasi; mewakili perusahaan dalam 
organisasi atau badan lainnya dalam masyarakat; menjaga, 
mengubah dan memperkuat piagam dan peraturan rumah tangga 
perusahaan”.       

 
Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya 

dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan 

manajemen (Direksi). 

Sedangkan untuk komite audit itu sendiri, perusahaan-perusahaan yang go 

public ada yang telah membentuk komite auditnya sendiri yang anggotanya 

seluruh atau terutama terdiri dari pihak luar perusahaan, karena komite audit ini 

ditujukan untuk memperkuat independensi auditor yang telah dibentuk dalam 

perusahaan tersebut yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai kewajaran 

pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.  

 Berfungsinya dewan komisaris dan komite audit akan menciptakan iklim 

pengendalian yang baik dalam perusahaan, untuk mewujudkan hal tersebut 

manajemen harus mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap penting kepada 

dewan komisaris dan komite audit, menurut Mulyadi (2002:186) Hal-hal yang 

harus dikomunikasikan kepada dewan komisaris dan komite audit adalah sebagai 

berikut : 
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“(1) Kebijakan akuntansi penting tertentu yang dipilih oleh 
manajemen, (2) Proses yang digunakan oleh manajemen dalam 
melakukan estimasi akuntansi, (3) Akibat adjustment yang dijukan 
oleh auditor, (4) Ketidaksepakatan antara auditor dan manajemen 
tentang penerapan prinsip akuntansi, (5) Kesulitan yang 
dikemukakan oleh auditor dalam pelaksanaan audit”.   
          

  
 Al. Haryono Jusup (2001:259) mengemukakan bahwa efektifitas dewan 

komisaris dan komite audit ditentukan oleh : 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dewan komisaris dan 
komite audit meliputi independensi mereka dari manajemen yang 
berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar, 
pengalaman serta tingginya kedudukan mereka, seberapa jauh 
keterlibatan dan ketajaman pengamatan atas aktivitas manajemen, 
ketepatan tindakan yang diambil, seberapa sulit pertanyaan yang 
diajukan kepada manajemen, dan sifat serta luasnya interaksi dengan 
auditor intern maupun auditor ekstern”.           

 

2.2.3.4.  Falsafah Manajemen dan Gaya Operasi 

 Pengertian falsafah (filosofi) dikemukakan oleh Mulyadi  (2002:186) 

adalah sebagai berikut : 

“Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (basic beliefs) yang 
menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi 
merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang 
seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan”.      

 

 Dari pernyataan di atas dapat memberikan kesimpulan bahwa filosofi 

dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan : 

1. Apa yang menjadi alasan perusahaan dalam bisnis?. 

2. Bagaimana perusahaan melaksanakan bisnis?. 

3. Apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai 

bisnis perusahaan?. 
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Sedangkan Mulyadi (2002:186) mengartikan gaya operasi sebagai berikut : 

“Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi 

suatu entitas harus dilaksanakan”.            

Banyak karakteristik yang membentuk falsafah manajemen dan gaya 

operasinya dan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan pengendalian. 

Al. Haryono Jusup (2001:259) mengemukakan karakteristik-karakteristik yang 

membentuk falsafah manajemen dan gaya operasinya yang meliputi apa yang 

dilakukan dan dimiliki manajemen adalah sebagai berikut : 

“-   Pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko bisnis. 
- Penekanan pada kontak-kontak informal langsung dengan 

manajer-manajer kunci atau pada sistem kebijakan tertulis yang 
formal, indikator-indikator kinerja, dan laporan pe nyimpangan. 

- Kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan. 
- Pemilihan prinsip akuntansi alternatif yang tersedia secara 

konservatif atau agresif. 
- Kehati-hatian dan konservatif dalam mengembangkan taksiran-

taksiran akuntansi. 
- Kebiasaan dalam mengolah informasi dan fungsi akuntansi serta 

personalia”.              
 
 

2.2.3.5.  Struktur Organisasi  

 Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 

suatu organisasi ada karena manusia dalam mencapai keinginan atau tujuannya 

terkadang tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kemampuan sendiri. 

 Konsep struktur seperti dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly 

(1992:8) yang dialih bahasakan oleh Savitri Soekrisno dan Agus Dharma yaitu : 
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“Suatu rerangka kerja serta bagian-bagian yang relatif stabil, yang 

mempengaruhi perilaku individu dan kelompok kearah pencapaian 

tujuan organisasi”.                   

 Selanjutnya masih menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly (1992:8) yang 

dialih bahasakan oleh Savitri Soekrisno dan Agus Dharma : 

“Konsep struktur biasanya dipahami guna mengartikan suatu bentuk 

aktivitas, yang secara khusus awet dan kukuh; ciri khusus struktur 

organisasi adalah sifat keteraturannya yang telah dipolakan”.      

 Struktur organisasi memberikan rerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian dan pemantauan aktivitas suatu entitas, suatu struktur organisasi 

menetapkan bagaimana tugas atau pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan 

dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi perusahaan biasanya 

digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang juga menggambarkan 

hubungan kewenangan dan pelaporan. Hal ini dimaksudkan untuk keteraturan 

para personil dalam memahami jabatan yang diberikan dan pembebanan tugas 

yang diberikan sesuai dengan jabatan yang diembannya. 

 Agar struktur organisasi dibuat dengan baik maka tahap awal yang perlu 

ditempuh oleh manajemen adalah dengan membuat desain organisasi. Menurut 

Gibson, Ivancevich, Donnelly (1992:10) yang dialih bahasakan oleh Savitri 

Soekrisno dan Agus Dharma tahap-tahap desain organisasi adalah sebagai berikut  

“1. Para manajer memutuskan bagaimana cara mambagi tugas 
menyeluruh manjadi tugas-tugas lebih kecil secara berurutan. 

2 Para manajer membagi-bagikan wewenang kepada pekerjaan. 
3 Para manajer menentukan dasar pengelompokkan pekerjaan 

individual. 
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4 Para manajer menentukan besar ukuran yang pantas bagi 
kelompok-kelompok yang bertanggung jawab kepada atasannya 
masing-masing”.        

 

2.2.3.6.  Perumusan Kewenangan dan Tanggung Jawab 

 Perumusan kewenangan dan tanggung jawab ini merupakan kelanjutan 

atau pengembangan dari struktur organisasi, seperti yang dikatakan oleh Mulyadi 

(2002:224) yang mengemukakan bahwa : 

“Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan 

lebih lanjut pengembangan struktur organisasi”.           

Hal ini menyangkut tentang bagaimana dan kepada siapa kewenangan dan 

tanggung jawab diberikan, dengan pembagian wewenang yang jelas akan 

memudahkan setiap personil dalam melaksanakan aktivitasnya, selain itu 

pertanggungjawaban akan tugas yang dilaksanakan menjadi jelas untuk 

pencapaian tujuan organisasi tersebut, dan akan mencegah pembebanan 

wewenang yang terlalu banyak dikarenakan jika pembebanan kewenangan 

terhadap salah satu jabatan personil terlalu banyak maka akan terjadi 

ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. 

 

2.2.3.7.  Kebijakan dan Praktik di Bidang Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga yang dimiliki 

perusahaan dan merupakan unsur yang terpenting dalam setiap pengendalian 

intern, seperti dikatakan oleh Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke (2000:285)  

yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf yaitu : 
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“Aspek terpenting dalam pengendalian intern adalah pegawai, jika 
pegawainya kompeten dan dapat dipercaya, maka pengendalian 
intern boleh tidak ada dan laporan keuangan yang andal tetap 
dihasilkan orang yang jujur dan kompeten akan dapat bekerja pada 
tingkat yang tinggi bahkan dengan sedikit pengendalian yang 
mendukung mereka”.  

     
 

Sumber daya manusia yang baik akan membantu keefektifan perusahaan 

dalam menjalankan usahanya dan mencapai tujuannya, akan tetapi bukan 

merupakan hal yang mudah untuk mempunyai sumber daya manusia yang baik, 

mereka dapat merasakan kebosanan atau ketidakpuasan akan pekerjaan yang 

perusahaan berikan, atau memiliki masalah pribadi yang dapat mengganggu 

konsentrasi mereka dalam melaksanakan pekerjaannya, salah satu cara yang dapat 

ditempuh suatu entitas atau perusahaan dalam mempertahankan konsentrasi 

sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan 

yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai sehingga memiliki sumber daya 

manusia yang baik adalah dengan melakukan praktik-praktik yang sehat di bidang 

sumber daya manusia itu sendiri. 

 Praktik-praktik tersebut mulai dari kebijakan rekruitmen, pengembangan 

kompetensi mereka, kebijakan pelatihan-pelatihan, promosi jabatan berdasarkan 

kinerja yang lalu, menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi 

mereka, dan sebagainya sehingga dapat memelihara atau bahkan loyalitas mereka 

sebagai karyawan perusahaan terhadap perusahaan tempat mereka bekerja, Alvin 

A. Arens dan James K. Loebbecke (2000:285) yang diterjemahkan oleh Amir 

Abadi Jusuf mengemukakan hal yang sama seperti di atas yaitu : 
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“Karena pentingnya pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya, 

metode bagaimana direkrut, dievaluasi dan dibayarkan upahnya 

merupakan bagian yang penting dalam pengendalian intern”.   

 Sumber daya manusia yang baik yang jujur dan kompeten, dapat 

memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi perusahaan, salah satunya 

dapat menekan biaya pelaksanaan unsur pengendalian intern sampai batas 

minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban 

keuangan yang dapat diandalkan.  

 

 Anggaran Biaya 

2.3.1.  Konsep Anggaran  

 Perencanaan yang baik merupakan tujuan dari perusahaan. Salah satu dari 

perencanaan tersebut adalah menyusun dan membuat anggaran, dimana anggaran 

tersebut dipakai sebagai pedoman dalam mengelola perusahaan guna mencapai sasaran. 

Anggaran merupakan penentu dari keberhasilan perusahaan, karena 

dengan anggaran berarti perusahaan telah merencanakan kegiatan tertentu untuk 

periode yang akan datang. Dan anggaran dapat pula dijadikan sebagai alat 

pengendalian terhadap rencana aktivitas yang sedang dijalankan, juga dapat 

sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan oleh manajemen mengenai 

rencana yang akan dibuat untuk periode selanjutnya.    
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2.3.1.1.  Definisi Anggaran 

 Terdapat beberapa pengertian anggaran yang dikemukakan oleh para ahli 

yang pada dasarnya sama, yaitu merupakan suatu rencana tertulis mengenai dasar-

dasar yang akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk periode waktu tertentu. 

Menurut Supriyono,(1993:90) pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 
formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang untuk 
menunjukan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu 
organisasi dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.”  
           
 
 

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

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

                                                    
Sedangkan menurut Munandar (2000:19) pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut: 

“Budget atau anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara 
sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang 
dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu 
(periode) yang akan datang”.       
          

 
Pengertian anggaran menurut Agus Ahyari (2001:4) adalah sebagai berikut : 
 

“Anggaran yang disusun secara lengkap dan memadai dapat 
dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian 
serta sebagai alat untuk mengadakan evaluasi dari pelaksanaan 
kegiatan di dalam perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu 
dengan anggaran perusahaan akan dapat menyusun perencanaan 
dengan lebih baik sehingga koordinasi dan pengendalian yang 
dilakukan dapat terkendali”           
   

Sofyan Safri Harahap (2001:15) mengemukakan tentang pengertian anggaran 

adalah sebagai berikut : 
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“Anggaran adalah suatu konsep yang membantu manajemen dalam 
pencapaian tujuannya melalui upaya menuangkannya secara tertulis 
sasaran yang akan dicapai perusahaan mulai dari sasaran utama, 
sasaran khusus sampai rinciannya dan penyebabnya. Rencana ini 
dituangkan lagi dalam bentuk kuantitatif mulai dari  jangka panjang 
sampai jangka pendek bahkan dirinci dalam periode yang lebih 
singkat”.          

 
Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran 

yang disusun manajemen merupakan suatu rencana tertulis untuk jangka atau 

periode waktu tertentu yang disusun secara sistematis yang dijadikan suatu 

pegangan atau pedoman dan biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif untuk 

mencapai sasaran yang ingin dicapai perusahaan. 

Dengan anggaran, maka perusahaan akan menjalankan perusahaan secara 

terarah dan terkendali sehingga dijadikan pedoman kerja, maka seharusnya 

seluruh kegiatan perusahaan dibuat dan disusun anggaran agar dapat membantu 

manajemen dalam merencanakan dan mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.3.1.2.  Jenis-Jenis Anggaran 

Anggaran memiliki berbagai jenis sesuai dengan jenis aktivitas dan pusat 

pertanggungjawaban dari suatu organisasi, sehingga setiap pusat 

pertanggungjawaban berhak untuk menjalankan sesuai dengan anggaran yang 

ditetapkan dalam divisinya. Seperti menurut menurut Anthony, Dearden dan 

Bedford, (2000:450) Jenis anggaran terdiri dari: 

 “1. Expense Budget:  
Engineered expense budget. 
Discretionary expense budget. 

2. Revenue budget. 
3. The profit budget.”   
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 Dari uraian di atas dapat dijelaskan oleh Anthony, Dearden dan Bedford 

yang diterjemahkan oleh Agus Maulana (2001:450) sebagai berikut: 

“1. Anggaran biaya yang terdiri dari: 
a. Anggaran biaya teknis 

Anggaran ini digunakan untuk pusat pertanggungjawaban 
biaya yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan 
yang nyata dan erat dengan keluarannya. 

b. Anggaran biaya kebijakan. 
Anggaran ini juga digunakan untuk pusat pertanggungjawaban 
biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai 
hubungan dengan keluarannya. 

2. Anggaran pendapatan 
Anggaran ini berisi proyeksi volume penjualan dikalikan dengan 
harga jual yang diharapkan. Anggaran ini merupakan elemen 
anggaran rugi/laba paling kritis dan sekaligus paling besar derajat 
ketidakpastiannya. 

3. Anggaran laba 
Anggaran laba merupakan rencana laba tahunan yang terdiri dari 
seperangkat proyeksi ikhtisar keuangan untuk tahun mendatang 
dengan jadwal pendukung yang berkaitan”.                      
 

Berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban, maka setiap divisi berhak 

untuk mengajukan anggaran yang disusun berdasarkan rancangan-rancangan yang 

disusun dan kemudian anggaran yang disusun tersebut diajukan kepada komite 

anggaran untuk direvisi sebelum disahkan oleh manajemen puncak. 

 

2.3.1.3.  Karakteristik Anggaran. 

Anggaran memiliki karakter yang harus dipahami oleh para pengguna 

anggaran tersebut, suatu anggaran harus lengkap, jelas dan dapat dimengerti 

karena anggaran sebagai alat informasi perusahaan dan digunakan sebagai 

pedoman kegiatannya, para pengguna tidak boleh sembarangan untuk merubah 

ataupun melakukan aktivitas kegiatannya diluar anggaran yang sudah ditetapkan 

oleh perusahaan.  
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Agar anggaran baik maka terdapat beberapa karakteristik yang mendukung 

anggaran tersebut dikemukakan oleh Mulyadi (2001:490) adalah sebagai berikut: 

“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 berarti 

bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggungjawab 
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggota. 

4 Usulan anggota ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang 
lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

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

6 Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis serta dijelaskan”.               

 
Dari beberapa karakterisik yang harus dipenuhi oleh sebuah anggaran 

dapat dilihat peranan anggaran dalam membantu manajemen melakukan 

perencanaan maupun pengendalian operasi perusahaan, sehingga setiap tingkatan 

manajemen mempunyai kepentingan yang sama terhadap anggaran walaupun 

dalam skala yang berbeda-beda. 

 

2.3.1.4.  Fungsi dan Manfaat Anggaran 

Fungsi Anggaran selain sebagai tolak ukur setiap aktivitas karyawan 

anggaran juga berfungsi sebagai alat motivasi para pelaksana agar lebih 

meningkatkan kinerja mereka, karena di dalam menyusun anggaran perusahaan 

pihak manajemen perusahaan juga akan menetapkan target yang akan dicapai 

dalam satu periode. Apabila target yang direncanakan dapat dicapai bahkan 

melewati target tersebut maka dapat dilakukan sebagai penilaian prestasi kepada 

para pelaksana anggaran tersebut. 
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Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003:19) mengemukakan fungsi 

dan manfaat anggaran sebagai berikut: 

  “a.  Dalam bidang perencanaan: 
− Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan 

studi dan penelitian. 
− Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk 

menentukan arah/kegiatan yang menguntungkan. 
− Untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan perusahaan. 
− Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 
− Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia 
− Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 

b.  Dalam bidang koordinasi 
− Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan 

perusahaan. 
− Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia 

usaha. 
− Menetapkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan dalam arti seimbang. 
− Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

c.   Dalam bidang pengawasan dan pengendalian 
− Untuk mengetahui atau mengendalikan kegiatan-kegiatan dan 

pengeluaran 
− Untuk mengetahui pencegahan secara umum pemborosan-

pemborosan. Pencegahan ini sebenarnya adalah tujuan yang 
paling umum daripada penyusunan anggaran pengendalian 
terhadap pelaksanaan dan diharapkan dapat mengurangi 
pemborosan”.              

 
Menurut Mulyadi (1993:502) anggaran adalah sebagai berikut : 

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

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang dilaksanakan 
perusahaan dimasa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 
menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai 
pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang 
memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan 
lemah bagi perusahaan. 
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6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 
secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan”.        

 
 
 Dari kedua pendapat di atas maka fungsi anggaran dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Perencanaan. 

Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang dikuantifikasikan dalam 

suatu angka moneter (uang) dan merupakan kesanggupan manajer 

pertanggungjawaban untuk melaksanakan program/bagian dari program dalam 

jangka pendek tersebut. 

2. Fungsi Koordinasi. 

Dengan anggaran rencana dan tindakan berbagai unit yang ada di dalam 

organisasi akan terorganisasi sehingga semua unit tersebut dapat secara selaras 

kearah pencapain tujuan bersama. 

3. Fungsi Komunikasi. 

Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi karena dalam penyusunan 

anggaran semua unit yang ada akan saling berkomunikasi dan berperan serta 

dalam proses penganggaran. 

4. Fungsi Motivasi. 

Penyusunan anggaran dengan mengikutsertakan para pelaksana anggaran 

akan memotivasi mereka dalam melaksanakan rencana dalam mencapai 

tujuan yang sekaligus dapat mengukur prestasi mereka. 

5. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 
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Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan, anggaran juga 

berfungsi sebagai data evaluasi (penilaian) prestasi dan umpan balik untuk 

perbaikan masa yang akan datang yaitu dengan melihat penyimpangan yang 

terjadi antara rencana dengan pelaksanaan yang sebenarnya. 

6. Fungsi Pendidikan. 

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk melatih kepemimpinan para 

manajer atau calon manajer karena anggaran dapat mendidik para manajer 

mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban di 

dalam organisasi yang bersangkutan.         

Sedangkan manfaat anggaran menurut Munandar  (1997:10) adalah 

sebagai berikut: 

“1.  Anggaran sebagai pedoman kerja berfungsi sebagi pedoman 
kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target 
yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan diwaktu yang akan 
datang. 

2.   Anggaran  sebagai alat pengkoordinasian kerja semua bagian-
bagain yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling 
menunjang, saling bekerjasama dengan baik untuk menuju ke 
sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran 
jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3.  Anggaran sebagai alat pengawasan kerja, anggaran berfungsi 
pula sebagai tolak ukur dan sebagai alat pembanding untuk 
menilai realisasi kegiatan perusahaan”.              

 
Anthony, Dearden dan Bedford yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana      

(2000:629) mengemukakan pula tentang manfaat anggaran sebagai berikut : 

“1. Alat bantu manajemen dalam membuat dan menggkoordinasikan 
rencana-rencana jangka pendek. 

2. Alat untuk mengkomunikasikan rencana-rencana ini kepada 
para manajer pusat pertanggungjawaban. 

3. Cara untuk memotivasi para manajer dalam mencapai sasaran 
pusat pertanggungjawaban. 

4. Alat untuk mengendalikan aktivitas yang sedang berjalan. 
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5. Alat untuk menilai kinerja pusat pertanggungjawaban dan para 
manajernya. 

6. Sarana untuk mendidik para manajer “.    
 
 

Dari kedua pendapat di atas tentang manfaat anggaran dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat tiga manfaat pokok yang akan diperoleh apabila suatu 

organisasi menjadikan suatu anggaran itu menjadi tolak ukur atas setiap aktivitas 

yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Adapun ketiga manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut: sebagai alat penentu arah yang telah direncanakan, sebagai 

alat pengkoordinasian setiap bagian dan sebagai alat pengawasan serta 

pengendalian. 

 

1. Syarat-syarat Anggaran 

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar anggaran 

yang dibuat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan 

perusahaan, dan keterbatasan anggaran dapat ditekan seminimal mungkin, syarat-

syarat yang harus dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh Supriyono (1993:97) 

adalah sebagai berikut : 

“1.  Adanya organisasi yang sehat  
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 
fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 
tanggung jawab yang tegas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi : 
a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan 

realisasi sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung 
penyimpangannya. 

b. Pencatatan akuntansi memberi informasi mengenai realisasi 
anggaran. 

c. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 
3. Adanya penelitian dan analisa. 
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Diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga 
anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

4. Adanya dukungan para pelaksana. 
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen 
jika ada hubungan aktif dari pelaksana dari tingkat atas maupun 
tingkat bawah”.                  
 

Anggaran secara umum adalah penjabaran dari sasaran yang akan dicapai 

perusahaan melalui peramalan suatu kondisi yang diharapkan terjadi, sehingga 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Syarat-syarat 

anggaran di atas sangat perlu untuk diperhatikan perusahaan agar anggaran yang 

akan dibuatnya memadai dan sejalan dengan tujuan perusahaan tersebut. 

 

2. Keterbatasan Anggaran 

Pelaksanaan suatu anggaran tentunya tidak terlepas dari kekurangan-

kekurangan yang merupakan sifat keterbatasan anggaran itu sendiri. 

Supriyono (1993:87) mengemukan keterbatasan anggaran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

“1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau 
proyeksi yang ketepatannya tergantung kepada kemampuan 
pengestimasi atau proyeksi 

 2. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi 
tertentu jika kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah 
maka perencanaan dan anggaran harus dikoreksi 

 3.  Anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen hanya jika 
semua pihak terutama para manajer terus bekerja sama secara 
terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan 

 4. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi 
manajemen dan pertimbangan manajemen”.                      

 
Sedangkan menurut Glenn A Welsch (1996:61) ada 4 keterbatasan 

anggaran, yaitu: 
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“1. The profit plan is based on estimates 
 2. A profit and control program must be continually adapted to profit 

changing circumustances 
 3. Execution of a profit plan will not occur automacally 
 4. The profit plan is not a substitute for manajemen”. 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran 

didasarkan pada suatu estimasi, kondisi dan adanya kerjasama serta perencanaan 

dan pertimbangan manajemen, oleh karena itu dalam penyusunan anggaran, 

keterbatasan-keterbatasan tersebut harus diperhatikan agar anggaran dapat 

dipergunakan oleh manajemen sebagai alat pengendalian yang efektif. 

 

2.3.1.7.  Tim Penyusun Anggaran 

Anggaran dalam perusahaan tidak disusun oleh sembarang orang, akan 

tetapi terdapat suatu tim yang bertugas untuk menyusun anggaran tersebut agar 

anggaran tersusun dengan baik dan dimengerti sehingga dapat dijadikan pedoman 

oleh seluruh karyawan, bagian yang menyusun anggaran tersebut dikemukakan 

oleh M. Munandar, (1997:117) yaitu: 

“1. Bagian Administrasi 
 Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kecil karena 

kegiatan perusahaan tidak terlalu komplek, sederhana, dengan 
ruang lingkup terbatas, sehingga tugas penyusunan anggaran 
tidak terlalu banyak melibatkan secara aktif seluruh bagian 
yang ada dalam perusahaan. 

 2. Panitia Anggaran 
 Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar, sebab 

kegiatan cukup komplek, beraneka ragam dengan ruang lingkup 
yang luas, sehingga bagian administrasi tidak mungkin dan tidak 
mampu lagi menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi aktif 
bagian-bagian lain dalam perusahaan”.    
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Sedangkan dalam suatu perusahaan besar terdapat staff anggaran atau 

departemen anggaran yang dibentuk adapun tugas dari staff anggaran atau fungsi 

departemen anggaran, menurut Anthony Dearden dan Badford yang 

diterjemahkan oleh Agus Maulana (2000:250) adalah: 

“1.   Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyu sunan anggaran 
 2.   Mengkoordinasikan dan menerbitkan setiap tahun asumsi dasar 

perusahaan yang menjadi landasan untuk anggaran (misalnya 
asumsi tentang keadaan ekonomi) 

 3.   Menerbitkan bahwa informasi tersebut telah dikomunikasikan 
secara semestinya diantara unit-unit organisasi yang saling 
berkaitan (misalnya penjualan dan produksi) 

 4. Menyediakan bantuan bagi para penyusun anggaran dalam 
penyusunan anggaran 

 5.  Menganalisis usulan anggaran dan membuat pertama-tama 
kepada penyusun anggaran dan kemudian kepada manajer 
senior 

 6.   Menganalisis unjuk kerja yang dilaporkan dan dibandingkan 
dengan anggaran, menafsirkan hasilnya dan menyiapkan laporan 
ikhtisar untuk manajemen pusat 

 7.  Mengadministrasikan proses, melakukan perubahan atau 
penyesuaian atas anggaran sepanjang tahun 

 8.   Mengkoordinasikan dan mengendalikan secara fungsional 
pekerjaan departemen anggaran di eselon yang lebih rendah 
(misalnya departemen anggaran defisit)”.           

 
 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan diperlukan suatu 

pengaturan strategi yang akan dilaksanakan dan dituangkan ke dalam anggaran. 

Dalam upaya mempermudah saat melaksanakannya dibutuhkan kebijakan-

kebijakan dan sasaran anggaran yang dilakukan oleh tim penyusun anggaran. 

Informasi yang didapat dari tim penyusun anggaran sangat dibutuhkan untuk 

merancang anggaran. 
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2.3.1.8.  Proses Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya penyusunan anggaran akan dipengaruhi jenis usaha 

perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan aktifitas yang akan 

menimbulkan permasalahan yang berbeda pula untuk masing-masing perusahaan, 

meskipun demikian dalam penyusunan anggaran terdapat persamaan yang 

dilandasi oleh teori anggaran. 

Proses penyusunan anggaran adalah proses negosiasi antara manajer pusat-

pusat pertanggungjawaban dengan manajer puncak, partisipasi manajer puncak 

sangat diperlukan agar anggaran menjadi efektif dalam memotivasi para 

karyawannya. Selain itu manajemen juga harus menindaklanjuti hasil dari 

pelaksanaan anggaran tersebut, hal ini dimaksudkan agar terjadi pengkoreksian 

terhadap anggaran yang lalu untuk menghasilkan rencana anggaran yang lebih 

baik lagi di masa datang dan untuk lebih memotivasi para pelaksananya. 

Untuk menyusun anggaran yang baik ada beberapa kriteria yang harus 

dipenuhi, menurut  Jae K. Shim dan Joel. Siegel yang diterjemahkan oleh Julius 

Mulyadi dan Neneng Natalina (2000:7) kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

“1. Saluran komunikasi,wewenang dan tanggung jawab yang jelas 
 2. Informasi yang akurat dan tepat waktu. 
 3. Kesesuaian, bersifat menyeluruh, dan kejelasan informasi. 
 4. Dukungan dalam organisasi dari semua pihak yang terlibat“.   
 
 

      Menurut Mulyadi (2001:493) proses penyusunan anggaran adalah 
sebagai berikut: 
         “1. Penetapan sasaran oleh manajer. 

2. Pengujian usulan partisipasi dan taksiran sumber dana yang 
diperlukan  untuk melakukan aktivitas tesebut oleh manajemen 
bawah. 

3. Penelaahan oleh manajemen atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajemen bawah. 
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4. Persetujuan oleh manajemen atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajemen bawah”.          

 
   
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran harus 

mempunyai penyusunan rencana yang sistematis sehingga dapat menghasilkan 

tahapan prosedur penyusunan anggaran 

Pada umumnya pengarahan dan keputusan di dalam penyusunan anggaran 

didelegasikan kepada komite anggaran yang berkewajiban membuat laporan 

langsung pada manajer tingkat atas (Top Manajemen). 

Fungsi pokok dari komite anggaran menurut Supriyono (1993:20) adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan kebijakan umum anggaran. 
2. Menanyakan, menerima dan memeriksa kembali data anggaran 

dari  berbagai bagian di dalam perusahaan baik anggaran jangka 
panjang maupun jangka pendek. 

3. Menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas data yang 
diterima dari setiap anggaran. 

4. Menyetujui data anggaran dan revisi yang diperlukan terhadap 
data tersebut. 

5. Menggabungkan data anggaran sesuai rencana induk 
perusahaan. 

6. Mengevaluasi dan merevisi anggaran yang sudah dirakit sebelum 
disusun dan disahkan menjadi anggaran final. 

7. Mengeluarkan laporan periodik yang memperlihatkan analisa 
antara anggaran dan realisasinya serta merekomendasikan 
tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan daya guna dan 
hasil guna”. 

 
 

 Sedangkan Sofyan Safri Harahap (2001:87) mengemukakan tugas dari 

komite budget adalah sebagai berikut : 
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“1. Menetapkan keputusan tentang kebijaksanaan umum yang akan 
ditempuh di masa yang akan datang. 

2. Komite anggaran bertugas menyusun dan menyempurnakan 
semua prosedur yang berkaitan dengan masalah anggaran yang 
menjadi pedoman bagi divisi-divisi lain. 

3. Komite budget bertugas menyelesaikan anggaran tahunan. 
4. Meminta/menerima serta mereview budget masing-masing 

departemen. 
5. melakukan saran atau perbaikan budget departemen. 
6. Menyetujui atau mensahkan budget atau revisi budget. 
7. Untuk pelaksanaan anggaran maka komite ini juga bertugas 

mengikuti dan melihat penerapan anggaran, dan hal ini 
menyangkut rencana pelaksanaan anggaran dan untuk 
membicarakan beberapa hal yang menyangkut penyimpangan 
dari anggaran. 

8. Pada akhir tahun, tim ini bertugas juga menyelesaikan revisi 
dan penyesuaian anggaran dan mempersiapkan rekomendasi 
dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. 

9. Komite ini pada akhir tahun anggaran akan membahas 
beberapa hal tentang anggaran yang belum selesai pada tahun 
lalu dan menyelesaikan anggaran yang lalu dan bila mungkin 
mengangkatnya kembali ke anggaran tahun berikutnya. 

10. Menerima analisis dan laporan tentang pelaksanaan budget. 
11. Komite ini bertugas untuk melakukan perbaikan secara terus-

menerus konsep anggaran komprehensif ini”.                       
 
 

Menurut Stoner (2002:293) di dalam penyusunan anggaran terdapat 2 

(dua) macam prosedur yang biasa dipatuhi, yaitu: 

“ a.Top Down Approach. 

b. Bottom Up Approach.”       

a. Top Down Approach atau Otoriter. 

 Penyusunan anggaran dimulai dengan penetapan program untuk tahun 

mendatang oleh atasan termasuk jumlah, anggaran tanpa keikutsertaan bawahannya. 

b. Bottom Up Approach atau Demokrasi.  
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Penyusunan anggaran dimulai dari usulan-usulan bawahannya kemudian 

atasan mengadakan revisi atas usulan tersebut dan demikian seterusnya sehingga 

tercapai kesepakatan. 

Akan tetapi saat ini 2 macam prosedur penyusunan ini berkembang 

menjadi 3 macam prosedur yang biasa dipatuhi sesuai dengan berkembang 

majunya usaha bisnis pada saat ini yaitu ditambah dengan : 

c. Top Down dan Bottom Up Approach atau Campuran  

Metode campuran ini merupakan gabungan antara top down approach dan 

bottom up approach. Disini perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya 

dari atas dan kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh 

karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan 

oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. 

 

 Konsep Biaya 

Biaya adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan, setiap 

perusahaan yang akan menjalankan usahanya baik itu perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil pasti mengeluarkan biaya, baik yang secara langsung maupun 

tidak langsung. Tugas manajemen untuk memperkirakan besarnya biaya yang 

akan dikeluarkan untuk operasinya, dan membuat suatu perencanaan biaya yang 

efektif dan efisian agar tidak terjadi pemborosan dalam pengeluaran biaya. 
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2.3.2.1.  Pengertian Biaya 

 Biaya menurut Mulyadi (2002:8) adalah sebagai berikut : 

“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu”.                

 Sedangkan Basu Swastha (2001:325) mengemukakan pengertian biaya 

bahwa : 

“Biaya adalah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan”.              

Menurut pengertian Mulyadi di atas terdapat empat unsur biaya yang dapat 

dikelompokkan yaitu : 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 

2. Diukur dalam satuan uang. 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 

4. Pengorbanan untuk tujuan tertentu. 

 

2.3.2.2.  Penggolongan Biaya 

 Penggolongan biaya dibutuhkan untuk mengembangkan data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Macam biaya tergantung 

dari macam perusahaan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan 

tersebut. Dalam akuntansi biaya terdapat penggolongan biaya dengan 

menggolongkan melalui berbagai cara.  
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Menurut Mulyadi (2000:14) biaya dapat digolongkan menjadi : 
1. Objek pengeluaran. 
2. Fungsi pokok dalam perusahaan. 
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan. 
5. Jangka waktu manfaatnya”.  

     
Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa : 

1. Biaya menurut objek pengeluarannya : 

 Dasar penggolongan biaya berdasarkan kepada objek pengeluarannya. 

2. Biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan : 

 Tiga fungsi pokok yang biasa dijumpai dalam perusahaan manufaktur yaitu : 

- Fungsi produksi 

- Fungsi pemasaran dan 

- Fungsi administrasi dan umum 

Maka dalam perusahaan manufaktur biaya dikelompokkan menjadi : biaya 

produksi, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 

3. Biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai : 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk ata departemen. Maka biaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok : 

a. Biaya langsung (direct cost) : 

Biaya langsung adalah biaya yang ada penyebabnya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai, jika tidak ada sesuatu yang dibiayai maka 

biaya ini tidak akan ada, maka biaya ini akan mudah diidentifikasikan 

dengan sesuatu yang dibiayai. 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) : 
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Adalah munculnya biaya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk 

disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead 

pabrik. 

4. Biaya menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan : 

 Biaya dikelompokkan menjadi : 

a. Biaya variabel : 

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Sebagai contoh : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. 

b. Biaya semivariabel : 

Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya 

variabel. 

c. Biaya semifixed : 

Adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap : 

Adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan 

tertentu. Sebagai contoh : biaya gaji direktur produksi. 

5. Biaya menurut jangka waktu manfaatnya 

 Menurut jangka waktu manfaatnya biaya terbagi menjadi dua yaitu : 
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a. Pengeluaran modal : 

 Adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Pada saat terjadinya akan dibebankan sebagai harga pokok aktiva dan 

dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara 

didepresiasi, diamortisasi dan dideplesi. Sebagai contoh yaitu : 

pengeluaran untuk membeli aktiva tetap. 

b. Pengeluaran pendapatan : 

 Adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. Sebagai contoh yaitu biaya iklan, biaya 

telepon, dan lain-lain. 

 

 Pengertian Anggaran Biaya  

Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat bantu komunikasi antara 

manajemen tingkat bawah dengan manajemen tingkat puncak atau sebaliknya, 

karena dalam penyusunan anggaran setiap unit akan saling berkomunikasi dan 

berperan serta dalam penganggaran. Dengan adanya anggaran maka manajer 

puncak dapat berkomunikasi dengan setiap manajer tingkat bawah, tentang 

perannya masing-masing dalam organisasi dan tanggung jawab mereka dalam 

menjalani perannya tersebut untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran 

perusahaan yang telah ditetapkan dalam anggaran termasuk anggaran biaya. 

Anggaran biaya itu sendiri merupakan alat untuk menginformasikan 

batasan-batasan yang telah diperkirakan dalam pengeluaran biaya yang akan 

dilakukan perusahaan, sehingga manajemen tidak semena-mena dalam melakukan 
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pengeluaran biaya, disamping mencegah pemborosan dalam pengeluaran biaya 

tersebut. Dengan adanya anggaran biaya diharapkan sasaran biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pada suatu periode akuntansi tidak mengalami 

pemborosan, atau mungkin lebih dapat ditekan sehingga diharapkan laba yang 

dianggarkan perusahaan akan tercapai atau lebih baik dari yang dianggarkan. 

Selain itu anggaran biaya merupakan alat untuk manajemen puncak dalam 

mengukur keberhasilan kinerja manajemen tingkat bawah dalam mengelola 

sumber daya yang ada dalam perusahaan dan mengalokasikannya secara efektif 

dan usahanya dalam menghemat pengeluaran biaya yang telah dianggarkan. Maka 

anggaran biaya yang telah dibuat sebaiknya dikoordinasikan oleh manajemen 

puncak kepada seluruh personil sebagai pedoman kinerja mereka.  

Menurut Supriyono (1993:90) pengertian anggaran adalah sebagai berikut : 

“Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 
formal dalam satuan uang untuk menunjukkan perolehan dan 
penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu 
tertentu biasanya satu tahun”.      
          

 
Sedangkan Mulyadi (2002:8) mengemukakan pengertian biaya adalah sebagai 

berikut : 

“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu”.        

  

Dari dua pernyataan di atas yaitu : pengertian anggaran oleh Supriyono 

dan pengertian biaya Mulyadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran 

biaya adalah suatu rencana terinci berisi tentang pengorbanan sumber ekonomi 
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yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu yang 

dinyatakan secara formal dalam suatu organisasi untuk jangka waktu tertentu 

biasanya satu tahun. 

 

 Proses Penyusunan Anggaran Biaya 

Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan 

beberapa personil dari berbagai tingkat manajemen yang akan menyusun suatu 

rencana yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan yang 

sejalan dengan tujuan perusahaan. 

Dalam hal proses penyusunan anggaran Gunawan Adisaputro dan Marwan 

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

 
“Berjalan paralel dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab 
operasional tercermin dalam bagan organisasi perusahaan. Pekerjaan 
yang sebenarnya di dalam menyusun anggaran biasanya dilakukan di 
bagian masing-masing, kemudian agar anggaran masing-masing tidak 
bertentangan tetapi saling menunjang ke arah tercapainya sasaran 
akhir, yaitu keuntungan perusahaan maka diadakan koordinasi 
dalam rapat-rapat oleh komisi anggaran”.               
 

Pengertian proses penyusunan anggaran (budget) seperti yang 

dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap (2001:89) yaitu : 

“Proses penyusunan budget adalah tahap kegiatan yang dilakukan 

dalam penyusunan budget sehingga tersusun dan menjadi pegangan 

manajemen dalam kegiatan operasionalnya”.              

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian proses penyusunan 

anggaran biaya adalah tahap kegiatan yang dilakukan untuk menyusun suatu 

rencana yang sistematis tentang pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam 
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satuan uang berlaku untuk jangka waktu (periode) yang akan datang sehingga 

tersusun dan dapat menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

manajemennya. 

Sedangkan langkah proses penyusunan anggaran menurut Mulyadi 

(2001:493) adalah sebagai berikut: 

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

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. 
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”.           
 

 
 
2.3.4.1.  Penetapan Sasaran oleh Manajer Atas  

 Dalam tahap ini manajemen puncak menetapkan sasaran yang akan dituju 

perusahaan terlebih dahulu sebelum penyusunan anggaran dilakukan, tahap ini 

sangat membantu dalam penyusunan anggaran nantinya karena dapat memberikan 

gambaran tentang bagaimana manajemen puncak atau manajer atas menginginkan 

bentuk anggarannya.  

 Dalam penetapan sasaran ini manajer atas tidak dapat sembarangan dalam 

menentukan sasaran yang ingin dicapainya. Pertama-tama Manajemen puncak  

menganalisa informasi masa lalu dan perubahan lingkungan luar yang akan terjadi 

di masa yang akan datang agar diketahui SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats) atau kekuatan, kesempatan, dan ancaman yang 

dimiliki organisasi dari lingkungannya. Sofyan Syafri Harahap (2001:97) 

mengemukakan tentang SWOT adalah sebagai berikut : 
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“Bahwa melakukan analisis SWOT perlu dilakukan sebelum 
menetapkan budget yang akan datang, analisis ini hampir sama 
dengan analisis mengenai faktor yang relevan. Namun dalam analisis 
SWOT ini sudah dibagi dan dikelompokkan dalam faktor kekuatan, 
kelemahan, peluang dan ancaman”.     
          

 
 Adapun penjelasan tentang SWOT yang dapat disimpulkan dari Sofyan 

Syafri Harahap    (2001:97-99) adalah sebagai berikut : 

1. Strength atau Kekuatan 

Di sini kita menilai faktor apa yang menjadi kekuatan perusahaan saat 

ini. Kekuatan ini merupakan prestasi dan milik perusahaan yang tentu 

akan dapat dimanfaatkan untuk mengejar tujuan yang ditetapkan. 

Kekuatan suatu perusahaan itu misalnya: 

a. Kualitas pegawai 

b. Keadaan keuangan perusahaan yang stabil. 

c. Struktur permodalan yang baik dan tidak kebanyakan utang. 

d. Sifat partisipatif yang diterapkan oleh semua manajer dan 

karyawan yang merasa ikut memiliki dalam perusahaan. 

2. Weakness atau Kelemahan: 

e. Strategi perusahaan belum dimiliki atau kurang mantap. 

f. Banyak barang yang dijual tetapi dikembalikan langganan 

g. Kurang mau terlibat dalam kegiatan sosial. 

h. Belum menerapkan Jamsostek. 

3. Opportunities atau Kesempatan yang dapat diraih: 

i. Peningkatan pendapatan masyarakat. 

j. Fasilitas kredit Bank yang mudah dengan bunga rendah. 
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k. Adanya kemungkinan pembukaan cabang baru di kota lain. 

 

4. Threats atau Ancaman: 

l. Kelemahan struktur organisasi yang ada karena masih diurus 

oleh sistem keluarga. 

m. Berpindahnya tenaga pemasaran yang cukup andal.     

Dalam penetapan sasaran ini manajer atas harus mengetahui kekuatan apa 

yang dimiliki perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan yang lain, 

kelemahan yang harus ditutupi dan dicari jalan keluarnya, kesempatan yang dapat 

diraih di masa datang, dan terakhir yaitu ancaman dari pihak-pihak luar atau 

perusahan lain yang harus dipikirkan antisipasinya, sehingga sasaran yang 

ditetapkan manajer atas tersebut relistis dan merupakan suatu kemungkinan yang 

dapat diwujudkan. 

Setelah sasaran dibuat kemudian manajer atas harus mengkomunikasikan 

sasaran atau tujuan perusahaan tersebut sejelas-jelasnya kepada bawahannya agar 

terjalin garis koordinasi yang jelas dari manajer atas ke manajer bawah. 

 Sasaran yang telah ditetapkan tersebut kemudian dikaitkan dengan 

perencanaan-perencanaan yang bersifat strategis, hal ini dapat membantu manajer 

atas karena perencanaan strategis ini berfungsi untuk menghindari ancaman, 

mengatasi kelemahan, mempertahankan serta meningkatkan kekuatan dan 

kesempatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Sofyan Syafri Harahap 

(2001:64) bahwa perencanaan strategis itu meliputi : 

“1. Scope.Di sini perusahaan menetapkan seberapa besar posisi yang 
diharapkan dalam pasar. 
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2. Resources Development. Di sini dijelaskan bagaimana 
perusahaan nantinya mengalokasikan sumber yang ada. 

3. Competitive advantage. Dalam rencana ini dijelaskan bagaimana 
kekuatan perusahaan dibanding yang lain. 

4. Synergy. Di sini dijelaskan bagaimana kerjasama yang dapat 
dilakukan dengan pihak luar untuk mencapai tujuan 
perusahaan”. 

 

Masih menurut Sofyan syafri Harahap (2001:69) bahwa agar perencanaan 

dapat berjalan dengan baik, maka perencanan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

“1.   Perencanaan harus memahami tujuan yang ingin dicapai. 
2. Memulai tujuan dengan tepat dan proses penyusunannya 

dimulai dari atas. 
3. Rencana harus konsisten 
4. Komunikasi harus baik, instruksi lengkap dan efektif 
5. Berikan penghargaan kepada yang berprestasi 
6. Harus melibatkan partisipasi semua orang 
7. Harus terintegrasi dengan tujuan lainnya. 
8. Harus disadari keterbatasan yang ada dalam perusahaan. 
9. Terapkan sifat kontingensi dalam setiap perencanaan”.         

 
Jadi dalam tahap ini manajemen puncak menyusun perencanaan strategi 

yaitu proses penentuan tujuan dan strategi pokok yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, sasaran dan strategi yang 

disusun harus benar-benar relistis dan rasional agar tujuan yang ditetapkan dan 

strategi yang ditentukan dapat berjalan dengan baik. 

 

2.3.4.2.  Pengajuan Usulan Aktivitas dan Taksiran Sumber Daya yang 

Diperlukan Untuk Melaksanakan Aktivitas Tersebut. 

  Setelah manajemen puncak merumuskan sasaran yang akan dicapai dan 

strategi yang digunakan oleh perusahaan dan mengkomunikasikan kepada setiap 
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personil dalam perusahaan tersebut, barulah manajemen tingkat bawah mulai 

merumuskan bentuk anggaran yang akan dibuat berdasarkan atas aktivitas yang 

akan dijalankan yang sesuai dengan sasaran dan strategi yang telah ditetapkan. 

 Manajer bawah atas dasar tujuan/sasaran, strategi yang telah ditetapkan 

selanjutnya memilih program yang akan dilaksanakannya dan taktik yang akan 

digunakan. Taktik yang akan digunakan adalah cara-cara yang akan digunakan 

untuk melaksanakan program. Kemudian manajer diatasnya membuat keputusan 

pengoperasian atau pelaksanaan program dan taktik tersebut. Keputusan 

pengoperasian digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan ke seluruh 

bagiannya, kemudian dibuatlah dalam bentuk formal yang berisi kuantitatif dan 

disebut dengan rancangan atau usulan anggaran. 

Menurut Mulyadi (2001:504) bahwa langkah-langkah penyusunan anggaran 

ditempuh dalam 4 langkah, yaitu: 

“1 Langkah pertama, mengkaji dan menganalisa situasi. Proses 
penganggaran untuk organisasi keseluruhan akan bermula dari 
pusat pertanggungjawaban jenjang terendah. Dalam 
menganalisis situasi, ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan, yaitu: 
� Penyimpangan-penyimpangan pada anggaran tahun lalu 
� Tujuan untuk periode anggaran mendatang 
� Perubahan-perubahan dalam lingkungan perbankan, seperti 

kondisi ekonomi, politik, hukum dan persaingan 
� Perubahan-perubahan dalam sistem distribusi 
� Pengembangan produk baru 
� Perubahan dalam promosi 

2 Langkah kedua, mengidentifikasikan dan membatasi masalah 
serta peluang. jika masalah sudah diperoleh, maka tindakan 
koreksi mungkin diambil dalam pengalokasian sumber untuk 
meningkatkan volume atau laba. Kemungkinan juga dapat 
dilakukan kembali alokasi sumber untuk memperoleh peluang 
baik dalam lingkungan intern maupun ekstern. 

3 Langkah ketiga, mengambil keputusan tentang alokasi awal 
sumber-sumber dan upaya ke berbagai aktifitas, produk, 
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konsumen dan teritorial yang menjadi tanggung jawab pusat. 
Anggaran awal ini perlu dibuat secara secara tertulis, kemudian 
manajer dapat melihat kembali detail anggaran tersebut secara 
keseluruhan. Revisi juga dapat dilakukan agar cocok dengan 
situasi yang ada. Untuk tujuan ini, kebanyakan organisasi 
menggunakan format, lembar kerja, prosedur dan jadwal 
tertentu. 

4 Langkah keempat, menyajikan kepada atasan. Manajer dari 
masing-masing pusat pertanggungjawaban mengadakan rapat 
khusus dengan atasan untuk menyajikan dan menjelaskan 
usulan anggaran tersebut. Modifikasi dapat dilakukan sebelum 
anggaran tersebut disetujui dan dilaksanakan”.   
          

 
Setelah rancangan anggaran yang berisikan tentang program-program yang 

akan dilaksanakan berikut taktik yang digunakan, dan sumber daya yang 

diperlukan telah tersusun maka manajer bawah memberikan usulan anggaran 

tersebut kepada komite anggaran untuk dinilai dan ditelaah keselarasannya dengan 

sasaran yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. 

 

2.3.4.3.  Penelaahan oleh Manajer Atas terhadap Usulan Anggaran yang 

Diajukan Oleh Manajer Bawah. 

 Dalam tahap ini komite anggaran menerima usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah yang berisi program-program yang akan 

dilaksanakan, taktik yang akan digunakan, serta besarnya sumber dana yang akan 

dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu sebagai koordinasi dari 

pengambilan keputusan oleh manajer bawah. 

Selanjutnya komite anggaran menampung setiap usulan anggaran dari 

masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban kemudian menelaah dan 

mempelajari usulan anggaran yang diterima tujuannya untuk menyelaraskan 
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antara tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh manajer atas dengan usulan 

anggaran yang diajukan para manajer bawah atau manajer pusat 

pertanggungjawaban, juga meluruskan dan memberikan koreksi terhadap usulan 

anggaran yang diajukan tersebut. 

Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Ancella A Hermawan 

(1997:353) menyatakan bahwa koordinasi yang baik dalam pembuatan anggaran 

adalah sebagai berikut: 

“Komite anggaran (budget comitte) memeriksa anggaran yang dibuat, 
memberikan tuntunan kebijakan dan tujuan anggaran, 
menyelesaikan perselisihan yang timbul pada saat anggaran dibuat, 
menyetujui anggaran final, dan memonitor atau memantau kinerja 
aktual organisasi selama tahun berjalan”.     
        
 

Setelah terjadi keselarasan antara sasaran yang ditetapkan oleh manajer 

atas dengan usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah, maka usulan 

anggaran ditindaklanjuti dengan penyusunan anggaran itu sendiri yang kemudian 

akan disahkan sehingga menjadi pedoman aktivitas perusahaan. 

 

2.3.4.4.  Persetujuan oleh Manajer Atas terhadap Usulan Anggaran yang 

Diajukan oleh Manajer Bawah. 

Tahap terakhir yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran 

adalah tahap pengesahan atau persetujuan oleh manajer atas terhadap susunan 

anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Tahap ini merupakan tahap terakhir 

yang harus dilaksanakan setiap perusahaan agar anggaran yang telah disusun 
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dalam bentuk kuantitatif dapat dipergunakan sebagai alat pedoman dalam 

melaksanakan aktivitas perusahaan.  

Dalam tahap sebelumnya komite anggaran menyarankan revisi terhadap 

usulan anggaran setiap pusat pertanggungjawaban agar terdapat penyelarasan 

dengan rencana jangka panjang dan tujuan organisasi yang telah ditentukan oleh 

manajemen puncak. Usulan anggaran tersebut ditelaah dan dipelajari serta 

diselaraskan dengan tujuan, program dan strategi pokok yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Setelah usulan anggaran direvisi oleh setiap manajer pusat 

pertanggungjawaban yang bersangkutan dan revisinya telah disetujui oleh 

manajemen puncak, maka dirancang usulan tersebut menjadi anggaran 

perusahaan. Anggaran perusahaan mungkin masih memerlukan revisi sebelum 

disahkan oleh manajemen puncak menjadi anggaran perusahaan yang resmi. 

Setelah dilakukan revisi, anggaran tersebut diserahkan kepada manajemen puncak 

untuk disahkan dan ditindaklanjuti dengan mendistribusikan ke setiap divisi dan 

bagian organisasi dibawahnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan 

sekaligus sebagai alat pengendalian. 

 Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dalam pengesahan anggaran 

diperlukan juga adanya sistem akuntansi yang sehat, adanya penelitian dan analisa 

sebelum disahkan dan selanjutnya didukung oleh para pelaksana atas anggaran 

perusahaan yang baru saja terbentuk. Dalam tahap ini diperlukan suatu proses 

yang harus ditempuh sebelum adanya tanda sah dari manajemen puncak seperti: 

− Perevisian atas anggaran yang telah disusun 

− Penelahaan atas anggaran dari setiap bagian 
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− Pengesahan anggaran 

 

 Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Proses Penyusunan 

Anggaran Biaya 

Pengendalian intern suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan 

dalam suatu perusahaan karena pengendalian intern memberikan keyakinan 

kepada perusahaan akan pencapaian : 

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2.  Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

3. Efektifitas dan efisiensi operasi 

Beberapa konsep dasar tentang pengendalian intern adalah : 

1. Pengendalian Intern  merupakan suatu proses. Pengendalian intern 

merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. 

Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang 

bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan 

hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. 

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern 

bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun 

dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup 

dewan komisaris, manajemen dan personil lain. 

3. Pengendalian Intern dapat diharapkan mampu memberikan 

keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan 
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dewan komisaris entitas. Keterbatasn yang ,elekat dari semua sistem 

pengendalian interndan pertimbangan manfaat dan pengorbanan 

dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian 

intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. 

4. Pengendalian Intern ditujuakan untuk mencapai tujuan yang saling 

berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi. 

Selanjutnya pengendalian intern terbagi menjadi lima komponen yang 

menjadi unsur pokok dari suatu pengendalian intern yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian. 

2. Penaksiran Risiko. 

3. Informasi dan Komunikasi. 

4. Aktivitas Pengendalian  

5. Pemantauan. 

Salah satu unsur pokok yang terpenting dari kelima unsur pokok 

pengendalian intern adalah lingkungan pengendalian karena lingkungan 

pengendalian dapat menciptakan suasana pengendalian suatu organisasi atau 

perusahaan dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi tentang 

pengendalian, lingkungan pengendalian yang dilaksanakan dengan baik dapat 

menciptakan sumber daya manusia yang baik dan kompeten yang akan 

memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan tersebut. 

Menurut  Arens dan James K. Loebbecke (2000:112) mendefinisikan 

lingkungan pengendalian sebagai berikut : 
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“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 

top manajemen, direktur dan pemilik perusahaan secara keseluruhan dari sebuah 

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

 Lingkungan pengendalian bukan merupakan informasi yang umumnya 

dikumpulkan auditor dengan dokumen memadai, suatu lingkungan pengendalian 

informasinya biasanya dikumpulkan dengan cara : permintaan keterangan dari 

manajer yang bertanggung jawab atas unsur pengendalian intern, inspeksi 

dokumen dan catatan, dan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Sebagai contoh : 

auditor mengumpulkan informasi tentang keseriusan manajemen puncak terhadap 

penggunaan anggaran sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat 

pengendalian. Auditor akan meminta keterangan dari manajer departemen 

anggaran untuk memperoleh informasi mengenai kabijakan yang ditetapkan oleh 

manajemen puncak dalam penyusunan anggaran, tindakan yang dilaksanakan oleh 

manajemen puncak dalam hal realisasi menyimpang jauh dari anggaran yang telah 

ditetapkan. 

 Lingkungan pengendalian juga mengatur perilaku manajemen atas dalam 

pengesahan penyusunan anggaran biaya yang disusun oleh karyawannya, jangan 

sampai manajemen atas menjadikan anggaran tersebut manjadi alat pemuas 

kebutuhannya, bukan sebagai alat untuk perencanaan dan sekaligus sebagai alat 
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untuk pengendalian kinerja perusahaan, sehingga informasi dan komunikasi 

terhadap bawahannya terutama dalam hal sasaran yang akan dituju perusahaan 

jelas untuk kelangsungan hidup perusahaannya tersebut.  

Faktor-faktor yang membentuk 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.”    
                           
 
 

  Menurut Munandar (1994:19) pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut: 

“Budget atau anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara 
sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang 
dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu 
(periode) yang akan datang”.       
  
 

Biaya menurut Mulyadi (2002:8) adalah sebagai berikut : 

“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan 

akan terjadi untuk tujuan tertentu”.                

Sedangkan Sofyan Syafri Harahap (2001:89) mengemukakan tentang proses 

penyusunan anggaran adala sebagai berikut :  
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“Proses penyusunan budget adalah tahap kegiatan yang dilakukan 

dalam penyusunan budget sehingga tersusun dan menjadi pegangan 

manajemen dalam kegiatan manajemennya”.              

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. 

Proses penyusunan anggaran khususnya anggaran biaya merupakan 

perencanaan paling sensitif dalam suatu perusahaan, banyak terjadi dalam 

pembuatan anggaran biaya tersebut pembengkakan biaya, yang tujuannya hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, padahal anggaran biaya tersebut dapat 

lebih ditekan kembali dalam pembuatannya, dengan lingkungan pengendalian 

yang menitikberatkan pada aspek humanity, diharapkan para personilnya memiliki 

tanggung jawab jabatan yang dilaksanakan dengan baik, loyalitas kepada 

perusahaan tinggi sehingga dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi 

khususnya dalam menyusun anggaran biaya. 

 Jadi lingkungan pengendalian dapat memberikan pengaruh yang sangat 

besar terhadap proses penyusunan anggaran biaya, jika lingkungan pengendalian 

suatu perusahaan baik maka personil dalam perusahaan tersebut memiliki 

integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan, maka dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan kepadanya, dia akan 
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melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan 

yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien, lingkungan pengendalian dapat 

membantu membentuk moril setiap personil perusahaan, karena lingkungan 

pengendalian terdapat aturan-aturan bagi manajemen bawah sampai manajemen 

atas, terutama manajemen atas yang harus memberikan contoh yang baik kepada 

bawahannya. 

Proses penyusunan anggaran biaya adalah tahap awal perencanaan suatu 

perusahaan sebelum malakukan aktivitasnya, dalam proses ini dituntut kejujuran 

setiap karyawan dalam membuat suatu rumusan tentang anggaran yang baik 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dengan adanya pelaksanaan 

lingkungan pengendalian yang baik setiap personil perusahaan akan lebih terfokus 

kepada penyusunan anggaran biaya yang dibutuhkan perusahaan, bukan anggaran 

yang dapat menguntungkan dirinya atau atasannya maka akan terdapat aturan 

main bagi sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Setiap personil 

menyadari bahwa penyusunan anggaran biaya perusahaan adalah tahap 

perencanaan yang sangat penting bagi perusahaaan berkaitan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut dan personil perusahaan yang terbentuk 

dari lingkungan pengendalian yang baik akan berusaha untuk melakukan 

pekerjaan salah satunya dalam menyusun anggaran biaya dengan sebaik-baiknya. 

Dari pernyataan-pernyataan di atas dan dilengkapi dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : “Lingkungan 

Pengendalian berpengaruh terhadap Proses Penyusunan Anggaran Biaya”. 

 


