
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manfaat 

 Pengertian “Manfaat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

 “Manfaat adalah guna atau faedah, laba atau untung”. 

 

 Berdasarkan pernyataan di atas maka pernyataan yang paling sesuai 

dengan judul skripsi adalah: 

 “Faedah yang didapatkan oleh pihak manajemen”.  

 

2.2 Anggaran 

 Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba 

di samping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua 

tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisis, dan diteliti 

secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab. 

 Istilah lain dari anggaran adalah profit planning, karena anggaran 

menunjukkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh perusahaan di masa 

mendatang, dengan tujuan memperoleh keuntungan (profit). Anggaran mutlak 

diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

 Anggaran merupakan suatu pedoman pelaksanaan aktivitas perusahaan 

yang menggambarkan taksiran-taksiran mengenai penerimaan-penerimaan, 

pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya untuk suatu jangka waktu tertentu yang 

diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk mendapat pengertian 

yang lebih jelas dan tepat mengenai anggaran, di bawah ini akan dikemukakan 

beberapa pengertian anggaran. 
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Anggaran menurut Munandar  (2000; 1) adalah sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 
yang akan datang”. 
 
Pengertian anggaran menurut Ellen Christina  (2000; 1) adalah: 

“Anggaran merupakan rencana sistematis dalam bentuk angka dan 

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.” 

 

Stoner (1992; 613) berpendapat bahwa: 

“Budget are formal quantitative statements of the resources set a side for 
carrying our planned activities over given periods of time they are the 
most widely used means for planning and controlling activities at every 
level of an organization. The budget indicates the expenditures, revenues, 
or profits planned for some future date. The planned figures become the 
standar by which future performance is measured”. 
 

 Dari beberapa pendapat di atas mengemukakan bahwa anggaran adalah 

sarana yang dipergunakan paling luas untuk perencanaan dan pengendalian 

kegiatan di setiap bagian organisasi. Anggaran mengukur pengeluaran, 

penghasilan atau laba yang direncanakan menjadi standar untuk pencapaian kerja 

di masa mendatang. 

 Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam organisasi sebagai 

pengukuran kinerja perusahaan di masa yang akan datang, yang disusun oleh 

manajemen secara formal dan tertulis serta dinyatakan dengan uang atau dalam 

unit.  Dari pengertian tersebut nampak bahwa suatu anggaran mempunyai empat 

unsur, yaitu: 

1. Perencanaan, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas yang 

akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi kegiatan perusahaan, yaitu mencakup kegiatan yang akan dilakukan 

oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan. 



 10

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa budget 

berlakunya untuk masa yang akan datang.  Ini berarti bahwa apa yang dimuat 

dalam budget adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang terjadi serta 

apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

 

2.2.2  Perbedaan antara Anggaran dengan Ramalan 

 Pengertian ramalan sering dicampuradukan dengan perencanaan, 

walaupun ada kaitannya namun mempunyai tujuan yang berlainan. 

Ramalan menurut R.A Supriyono (2000; 41) adalah: 

“Peramalan adalah proses prediksi mengenai apa yang terjadi, tanpa 

membawa implikasi pada peramalan bahwa dia akan berusaha untuk 

mempengaruhi realisasi ramalan.” 

  

Anggaran adalah rencana manajemen berdasarkan asumsi bahwa langkah-

langkah positif yang diambil oleh penyusun anggaran untuk merealisasikan 

rencana yang telah disusun, sedangkan ramalan semata-mata hanya usaha untuk 

memperkirakan apa yang akan terjadi tanpa mengikat si peramal bahwa 

perkiraannya akan terjadi. 

 Adapun perbedaan karakteristik anggaran dengan peramalan yang 

dikemukakan oleh R.A. Supriyono (2000; 41) sebagai berikut: 

“ 1. Dinyatakan dalam ukuran moneter. 
   2. Umumnya berjangka waktu satu tahun. 
   3. Berisi kesanggupan atau komitmen manajemen untuk mencapainya. 
   4. Ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi daripada 

penyusun usulan anggaran. 
 5.  Setelah disahkan tidak dapat diubah kecuali pada kondisi khusus. 

 6. Secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggarannya dan 
penyimpangan dianalisis dan dijelaskan.” 
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Mulyadi (1993; 511) berpendapat bahwa anggaran yang baik harus 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

          ”1. Anggaran disusun berdasarkan program. 
2. Anggaran disusun dalam pusat pertanggungjawaban yang dibentuk   

dalam organisasi perusahaan. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.” 

 

Secara periodik, dilakukan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan 

anggaran dan selisih yang terjadi diberi penjelasan.  

Karakteristik ramalan: 

1.  Ramalan boleh disajikan dalam satuan bentuk nilai uang atau bentuk.  

2.  Ramalan tidak harus disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi. 

3.  Ramalan dapat untuk setiap periode waktu.   

4.  Pembuatan ramalan tidak mengakui tanggung jawab atas ramalannya.  

5.  Penyimpangan dari ramalan yang tidak terjadi tidak dianalisisbaik secara                  

formal maupun secara periodik.       

 Dari uraian karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa ramalan hanya 

merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang 

dan peramal tidak dibebani tanggung jawab atas ramalannya. Sedangkan anggaran 

merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan di masa yang akan 

datang dan jika telah ditetapkan maka para manajer mempunyai tanggung jawab 

untuk mencapainya. Jadi jelas bahwa anggaran dan ramalan tidak sama, akan 

tetapi ramalan mempengaruhi penyusunan anggaran yaitu sebagai alat bantu 

penyusunan anggaran.  

 

2.2.3 Prinsip-prinsip Dasar Perencanaan dan Pengendalian Laba 

Menurut Amin Wijaya Tunggal  (1995; 5-6) agar suatu program 

perencanaan pengendalian laba dapat terlaksana dengan baik, harus dipenuhi 

prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:  

          “1. Program anggaran harus didukung oleh semua tingkat manajemen 
terutama manajemen puncak. 

2. Program penganggaran harus didasarkan pada struktur organisasi yang 
baik. 

3. Program penganggaran didukung oleh sistem informasi yang baik. 
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4. Adanya sikap untuk melakukan riset dan analisis secara terus menerus 
agar dapat ditemukan metode-metode yang lebih baik dalam 
penyusunan anggaran. 

5. Adanya partisipasi aktif dari para manajer fungsional atau pejabat 
dalam perusahaan. 

6. Adanya pengertian yang jelas atas asumsi-asumsi yang dibuat. 
7. Adanya skedul rinci atas pendapatan (revenue) dan biaya (cost) per 

periode. 
8. Adanya standar yang sahih. 
9. Adanya tindakan yang cepat bila terdapat penyimpangan dari apa yang 

dianggarkan.” 
 

Aspek pengendalian dari suatu anggaran mencakup suatu usaha yang 

sistematis yaitu manajemen dapat mengikuti secara terus-menerus realisasi dari 

rencana, tujuan dan kebijakan yang ditentukan terlebih dahulu, melalui suatu 

kebijakan yang ditentukan terlebih dahulu, melalui suatu pelaporan yang dibuat 

berkala dan teratur. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pelaporan 

berkala: 

1. Perbandingan antara realisasi (actual) versus anggaran. 

2. Laporan harus dibuat oleh setiap pusat pertanggungjawaban (responsibility 

center). 

3. Laporan harus mencakup biaya yang akan dikendalikan (controllable 

cost). 

4. Laporan harus mengungkapkan adanya penyimpangan dari anggaran. 

5. Penyimpangan yang signifikan harus dianalisis dan dijelaskan. 

6. Harus ada tindak lanjut atas terjadinya penyimpangan. 

 

2.2.4 Syarat-syarat Anggaran 

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik menurut 

Supriyono (2000; 45) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

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

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai. 
Sistem akuntansi yang memadai meliputi: 
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1) Menggolongkan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 
sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. 

2) Pencatatan akuntansi memberi informasi mengenai realisasi anggaran. 
3) Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. 

3.   Adanya penelitian dan analisis. 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 
prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

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

 
2.2.5 Manfaat Anggaran 

Menurut Hammer (1994; 397) manfaat anggaran itu adalah: 

          “1. Profit planning provides a disciplined approach to problem 
indentification and problem solfing. 

2. Profit planning provides a sense of direction ang purpose to all level 
of management. 

3. Profit planning enchance coordination of business activity. 
4. Profit planning provides a vehicle to en list the ideas ang 

coorperations of all levels of management. 
5. The budget provides a yardstick that cat be used to evaluate actual 

performance and gauge the managerial judgement ang ability of 
individual executives. 

6. Motivation.” 
 

Perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat yang cukup besar dengan 

adanya anggaran, antara lain sebagai: 

1. Alat perencanaan terpadu. 

Penyusunan anggaran yang baik akan menyentuh semua bagian atau kegiatan 

dalam perusahaan, jadi penyusunan anggaran itu sendiri sudah merupakan 

pencerminan dari seluruh kegiatan operasional secara terpadu. 

2. Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan tidak dapat terlepas dari 

perencanaan penyusunan anggaran yang ditetapkan perusahaan. Dengan 

demikian pelaksanaan kegiatan itu sendiri akan berpedoman pada anggaran 

perusahaan itu sendiri. 
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3. Alat koordinasi dalam perusahaan. 

Penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh bagian yang ada dalam 

perusahaan merupakan pedoman untuk melakukan koordinasi antara satu 

bagian dengan bagian yang lainnya, karena dalam penyusunan anggaran 

tersebut dipertimbangkan keterikatan antara bagian atau kegiatan dalam 

perusahaan tersebut. Jadi dengan mempergunakan anggaran itu sendiri berarti 

melakukan kegiatan dalam koordinasi yang baik. 

4. Alat pengawasan yang baik. 

Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, manajemen perusahaan 

akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dan jika 

perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, manajemen perusahaan 

akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan anggaran 

yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini anggaran akan 

dapat dipergunakan sebagai pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan 

dalam perusahaan. 

5. Evaluasi kegiatan perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk melaksanakan kegiatan 

operasionalnya akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap kali 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

6. Motivasi. 

Alat untuk motivasi adalah para pelaksana didalam melakukan tugas-tugas 

untuk mencapai tujuan memotivasi para pelaksana dapat didorong dengan 

pemberian intensif dalam bentuk hadiah berupa uang, penghargaan dan 

sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi. 

 
2.2.6 Keterbatasan Anggaran 

Meskipun begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun 

anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. 

Kelemahan-kelemahan itu menurut Gunawan Adisaputro (1996; 53) antara lain: 

    “1. Karena anggaran berdasarkan estimasi (potensial penjualan, kapasitas 
produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-
kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 
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2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru 
berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. 

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 
membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 
menggantikannya. 

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 
diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang 
luwes.” 

 

Dari pendapat di atas, penulis dapat mengambil simpulan bahwa anggaran 

mempunyai beberapa keterbatasan di antaranya adalah anggaran merupakan 

taksiran dan didasarkan atas peramalan, sehingga penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi mungkin disebabkan kesalahan peramalan.     

 

2.2.7 Fungsi Anggaran 

Menurut Mulyadi  (1993; 502) fungsi anggaran itu adalah: 

          “1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan di masa yang akan datang. 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 
menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 

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

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen untuk menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi 
perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan 
efisien sesuai dengan tujuan organisasi.” 

 
Menurut Munandar  (2000; 10), budget mempunyai tiga kegunaan pokok, 

yaitu: 

1. Sebagai pedoman kerja.   

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus 

memberi target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di 

waktu yang akan datang. 
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2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. 

Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-

bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja 

sama dengan baik, untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja. 

Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat perbandingan untuk 

menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan 

antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh 

realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja 

atau kurang sukses bekerja. Dari perbandingan tersebut dapat pula diketahui 

sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan realisasinya, sehingga dapat 

pula diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang 

sangat berguna untuk menyusun rencana (budget) selanjutnya secara lebih 

matang dan lebih akurat.     

 

2.2.8 Penggolongan Anggaran 

Menurut Ellen Christine dan kawan-kawan (2001; 12) menggolongkan 

jenis-jenis anggaran berdasarkan: 

1. Isi Anggaran 

1) Anggaran Laba-Rugi (income statement budget). 

Anggaran ini didukung oleh anggaran penjualan, anggaran produksi, 

anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya 

overhead pabrik, anggaran biaya administrasi umum dan sebagainya. 

2) Anggaran Neraca (balance sheet budget). 

Anggaran ini didukung oleh anggaran kas, anggaran piutang, anggaran 

persediaan, anggaran aktiva tetap, anggaran hutang dan sebagainya. 

 

 

 



 17

2. Jangka Waktu Anggaran 

1) Anggaran Jangka Panjang. 

Anggaran jangka panjang meliputi bidang-bidang khusus seperti: 

penjualan-penjualan yang akan datang, biaya investasi, penelitian dan 

aktivitas pengembangan yang luas, kebutuhan modal serta perencanaan 

laba. Penyusunan anggaran ini sesuai dengan pola dan tujuan yang telah 

disusun pada saat perusahaan didirikan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

menyusun suatu perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan yang 

akan dilakukan dalam jangka panjang, perencanaan jangka panjang 

merupakan suatu kegiatan yang utuh dari rencana yang disusun untuk 

kegiatan setiap tahun. Kadang-kadang perusahaan yang tidak menyusun 

rencana jangka panjang akan mengalami kesulitan dalam menyusun 

anggaran tahunan. 

2) Anggaran Jangka Pendek. 

Anggaran pada umumnya merupakan anggaran dalam jangka waktu satu 

tahun, yang dapat meliputi jangka waktu tiga bulan, enam bulan dan dua 

belas bulan tergantung sifat dan kebutuhan perusahaan. 

Anggaran jangka pendek dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

(1) Anggaran Periodik (Periodical Budget). 

Anggaran periodik merupakan anggaran yang disusun untuk setiap 

periode tertentu (pada umumnya satu tahun). Penyusunan anggaran 

periodik pada umumnya dilaksanakan pada setiap akhir periode atau 

akhir tahun dan akan digunakan untuk tahun yang berikutnya. 

(2) Anggaran Kontinyu (Continual Budget). 

Anggaran kontinyu merupakan anggaran yang disusun dalam jangka 

waktu yang sangat pendek, misal tiga bulan, empat bulan, atau lima 

bulan. Dimana jangka waktu ini akan disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi dalam perusahaan tersebut. 
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3. Fleksibilitas Anggaran  

1) Anggaran Tetap (Fixed Budget). 

Anggaran tetap merupakan suatu anggaran yang disusun atas dasar suatu 

tingkat kapasitas tertentu. 

2) Anggaran Variabel (Variable Budget). 

Anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan 

atas internal kapasitas tertentu, dimana berbagi tingkat kapasitas tersebut 

mungkin dipergunakan dalam perusahaan. 

4. Segi Kelengkapan Anggaran 

1)  Anggaran Parsial (Partial Budget). 

Anggaran persial adalah anggaran yang disusun sebagian saja yang 

meliputi bidang-bidang tertentu, atau yang mempunyai ruang lingkup yang 

sangat terbatas. Ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan 

menyusun anggaran secara parsial, antara lain: 

(1) Perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat anggaran 

secara keseluruhan (comprehensive budget) karena tidak adanya skill, 

sehingga anggaran dibuat sebagian yang diperlukan saja. 

(2) Tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan bagian dalam 

anggaran. 

(3) Kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap, sehingga 

disusun anggaran yang perlu saja. 

2) Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget). 

Anggaran komprehensif adalah suatu rangkaian dari anggaran perusahaan 

yang disusun secara lengkap dan menyeluruh dari kegiatan dalam 

perusahaan. 

 

2.2.9 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Stoner dan Freeman (1992; 615) mengemukakan dua prosedur 

penyusunan anggaran yang biasanya digunakan suatu organisasi, yaitu: 

“1. Top-Down Budgeting 

  2. Bottom-Up Budgeting,” 
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Top-Down Budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran yang mana 

anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak 

ada konsultasi dengan manajemen di tingkat bawah. 

Bottom-Up Budgeting adalah prosedur penyusunan anggaran disiapkan 

oleh pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran akan 

diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan. 

Kebanyakan perusahaan menggunakan prosedur Bottom-Up Budgeting, 

dengan pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh 

perusahaannya, sehingga mereka dapat lebih mempersiapkan suatu perincian yang 

lebih realistis untuk mendukung anggaran yang mereka siapkan. Dengan demikian 

anggaran yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai 

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

Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan nanti benar-benar 

didukung oleh seluruh bagian perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya 

kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasi dengan baik. 

Dalam penyusunan anggaran yang menggunakan prosedur Bottom-Up 

mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Proposal anggaran disusun oleh manajer tingkat bawah dengan pedoman 

yang diberikan oleh manajer tingkat atas. 

2. Pengkajian terhadap anggaran itu dilakukan oleh pihak kepala bagian yang 

kemudian akan dibuat anggaran per departeman. 

3. Kemudian anggaran diserahkan kepada komite anggaran untuk pengkajian 

lebih lanjut, komite anggaran ini dapat melakukan perubahan-perubahan. 

4. Anggaran tersebut diserahkan kepada manajer yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan persetujuannya setelah anggaran disahkan oleh direktur 

perusahaan, maka anggaran tersebut akan didistribusikan kembali ke 

masing-masing departemen untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 

operasi perusahaan. 

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

budget serta pelaksanaan budgeting lainnya ada di tangan pimpinan tertinggi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang 
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paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan 

perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan 

menyusun anggaran serta kegiatan lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain 

dalam perusahaan. 

Adapun bagian yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun 

anggaran dapat didelegasikan kepada: 

1. Bagian Administrasi. 

Bagi perusahaan kecil, kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks, 

sederhana dengan ruang lingkup yang terbatas sehingga tugas penyusunan 

anggaran dapat diserahkan pada salah satu bagian saja dalam perusahaan. 

Penunjukan bagian administrasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada 

bagian administrasi inilah terkumpul data dan informasi yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan, baik kegiatan di bidang pemasaran, produksi, pembelanjaan 

maupun personalia. Dengan bekal data dan informasi tersebut ditambah data dan 

informasi dari luar perusahaan, bagian administrasi diharapkan mampu menyusun 

budget dari pada bagian lain dalam perusahaan.  

2. Panitia Budget. 

Bagi perusahaan besar, kegiatan perusahaan cukup kompleks, beragam 

dengan ruang lingkup yang cukup luas sehingga administrasi tidak mungkin dan 

tidak mampu lagi menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi secara aktif 

bagian-bagian lain dalam perusahaan. Oleh karena itu tugas penyusunan anggaran 

perlu melibatkan semua unsur yang mewakili semua bagian yang ada dalam 

perusahaan, yang duduk dalam panitia budget. Tim penyusunan anggaran ini 

biasanya diketuai oleh salah satu pimpinan perusahaan (misal wakil direktur) 

dengan anggota-anggota yang mewakili bagian perkreditan, bagian personalia, 

serta bagian pembelanjaan. Dalam panitia inilah diadakan pembahasan tentang 

rencana kegiatan yang akan datang, sehingga anggaran yang tersusun nanti 

merupakan hasil kesepakatan bersama, sesuai dengan kondisi, fasilitas serta 

kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini 

sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti benar-benar didukung oleh 
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seluruh bagian dalam perusahaan sehingga memudahkan tercapainya kerjasama 

yang paling menunjang dan terkoordinasi dengan baik. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama panitia 

budget adalah: 

- Menetapkan kebijaksanaan umum. 

- Meminta/menerima dan menelaah taksiran anggaran masing-masing bagian. 

- Mengusulkan perbaikan-perbaikan atas taksiran anggaran tersebut. 

- Menyetujui anggaran serta perbaikan-perbaikannya. 

- Menerima dan menganalisa laporan-laporan anggaran. 

Baik anggaran yang disusun oleh bagian administrasi maupun oleh panitia 

budget baru merupakan rancangan anggaran atau Draft Budget (tentative budget). 

Rancangan inilah yang diserahkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan untuk 

disahkan dan ditetapkan sebagai anggaran yang definitif yang masih 

dimungkinkan untuk diadakan pembahasan antara pimpinan tertinggi perusahaan 

dengan pihak yang diserahi tugas menyusun rancangan anggaran tersebut menjadi 

anggaran depinitif yang akan dijadikan pedoman kerja sebagai alat 

pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengendalian. Setelah anggaran depinitif 

selesai, panitia anggaran dari waktu ke waktu, meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi serta mengadakan revisi bila dirasa perlu.  

 

2.3 Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan 

yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh 

masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai desa-desa pun kata kredit tersebut 

sudah populer. 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti 

kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah 

kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 
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memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu 

dapat berupa barang, uang atau jasa. 

Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi 

yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang , uang, maupun jasa. Dengan 

demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi 

baik berupa uang, barang, atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi 

akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu. 

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang 

dimaksud dengan kredit adalah: 

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara 
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan 
atau pembagian hasil keuntungan.”   

 

2.3.2 Sasaran Kredit 

Untuk menciptakan kredit yang sehat, diperlukan pengertian tahap-tahap 

pengelolaan kredit itu sendiri, lazim dikenal dengan nama proses kegiatan 

perkreditan (PKP) yang terdiri dari:  

1. Penentuan pasar : penentuan sektor ekonomi dan segmen pasar jenis apa yang    

akan merupakan garapan suatu bank. 

2. Evaluasi kredit : mengantisipasi risiko-risiko yang mengganggu usahanya 

debitur, target yang hendak dicapai, dan proses cashflow sebagai sumber 

pelunasan kreditnya. 

3. Dokumentasi dan administrasi : untuk menunjang pencapaian kredit yang 

sehat, maka administrasi dan dokumentasi kredit harus diselenggarakan 

dengan tertib, lengkap, efisien dan up to date. 

4. Loan manajemen : untuk memperoleh feedback yang baik perlu dilakukan 

pengawasan mutu kredit dan pemeliharaan portofolio kredit. 

5. Reorganisasi : melakukan pembinaan, penyehatan, penagihan dan 

penyelamatan kredit. 

 Proses kegiatan perkreditan tersebut di atas merupakan usaha untuk 

mencapai sasaran-sasaran kredit sebagai berikut: 
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- Terpeliharanya keamanan kredit yaitu bank menerima kembali nilai ekonomi 

kredit tersebut. 

- Kredit terarah yaitu penggunaan kredit tersebut sesuai dengan perencanaan 

dan dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha. 

- Menghasilkan yaitu memberi manfaat kepada bank, perusahaan, masyarakat, 

baik dalam bentuk materiil, maupun dalam bentuk goodwill.  

 

2.3.3 Tujuan Kredit 

Di samping mencapai sasaran kredit, maka proses kegiatan perkreditan itu 

juga mewujudkan tujuan kredit itu sendiri, yaitu untuk:  

1. Bank 

1) Bagi bank merupakan asset produktif yang merupakan sumber utama 

untuk pendapatannya dan menjamin kelangsungan kehidupan bank 

tersebut. 

2) Merupakan faktor pendorong peningkatan pemasaran bagi produk-

produk bank yang lain (persaingan).   

3)   Instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank, seperti likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas. 

2. Perusahaan 

1) Setelah memperoleh kredit, kegiatan usaha akan makin lancar dan      

performance usaha akan lebih baik dari sebelumnya. 

2) Akan meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan 

kelanjutan kehidupan perusahaan.  

3. Masyarakat / Negara 

1) Kredit mempunyai fungsi sebagai instrumen moneter. 

2) Peningkatan kegiatan usaha membawa pengaruh akan kesempatan 

kerja dan berusaha. 

3)   Mengarahkan penggunaan sumber utama secara efisien. 
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Tujuan penyaluran kredit menurut Malayu (2002; 88) antara lain: 

1. Adanya keuntungan bank yang berbentuk bunga.  

Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. 

Disamping bunga, diperoleh pula pendapatan dari provisi atau biaya 

administrasi, denda (penalty) dan fee base income (biaya transfer, L/C, iuran 

credit card, ATM), dan sebagainya. 

2. Pengendalian kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

3. Tidak signifikannya kredit macet. 

Dengan adanya manajemen perkreditan yang baik maka dalam pemberian 

kredit tentu tidak akan terjadi kredit macet, sehingga akan menghindari 

permasalahan.  

 

2.3.4 Jenis Kredit 

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia, yaitu: 

1. Kredit Langsung 

Kredit langsung adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada 

pihak ketiga bukan bank seperti, Pertamina, Lembaga Keuangan Bukan Bank, PT 

Pegadaian, Perum Peruri dan usaha-usaha lainnya seperti peternakan Ujung 

Panjang, Pupuk Kalimantan Timur dan Dirjen Tanaman Pangan untuk pembukaan 

lahan baru di daerah transmigrasi. 

2. Kredit Likuidas 

Kredit likuidas adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada 

bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan 

kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan 

darurat, dan untuk membiayai lainnya. Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua 

golongan, yakni: 

 1) Kredit likuiditas gadai ulang, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-

bank oleh Bank Sentral agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai 

jaminan oleh bank-bank tersebut, diberikan jaminan barang-barang para debitur 

dengan persetujuan yang bersangkutan. 
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2) Kredit likuiditas darurat, dibedakan dalam dua jenis, yakni: 

(1) Kredit likuiditas darurat umum, adalah kredit yang disediakan oleh 

Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar 

kekuasaan bank. 

(2) Kredit likuiditas darurat khusus, yaitu kredit yang diberikan oleh 

Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di 

dalam faktorfaktor intern. 

  3) Fasilitas Diskonto 

       Di samping kredit likuiditas sebagaimana diuraikan terlebih dahulu, 

dikenal pula kredit likuiditas dalam bentuk fasilitas diskonto.   

 Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek 

oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes (surat sanggup) yang 

diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan 

cukup sehat atas dasar diskonto. Berlainan dengan kredit likuiditas, fasilitas 

diskonto hanya dapat dimanfaatkan oleh bank-bank sebagai upaya terakhir dan 

merupakan bantuan dari Bank Sentral sebagai leader of the last resort. 

 Jenis-jenis kredit yang diberikan perbankan kepada masyarakat dapat 

dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut: 

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya. 

Kredit ini terdiri dari : 

1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses konsumtif. 

2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk 

memperlancar jalannya proses produksi. 

3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan 

untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit 

perdagangan tersebut dapat terdiri atas: 

(1) Kredit perdagangan dalam negeri. 

(2) Kredit perdagangan luar negeri. 
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2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14/1967 tentang Pokok-pokok 

Perbankan, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri dari atas: 

  1) Kredit jangka pendek (Short Term Loan)  

Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

maksimum satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk 

tanaman musiman yang berjangka waktu lebih satu tahun. Dilihat dari segi 

perusahaan kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk: 

(1) Kredit Rekening Koran. 

Kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya dengan batasan plafon tertentu, perusahaan mengambilnya 

tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan 

kebutuhannya. Bunga yang dibayarkan hanya untuk jumlah yang betul-

betul dipergunakan (dipakai), walaupun perusahaan mendapat kredit lebih 

dari jumlah yang dipakai. 

(2) Kredit Penjualan (Leveranciers Crediet) 

Kredit penjualan (leveranciers crediet), yaitu kredit yang diberikan 

penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih 

dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli. 

(3) Kredit Pembelian (Afnemers Crediet) 

Kredit pembelian adalah kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, 

pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap 

barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu 

tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya. 

(4) Kredit Wesel 

Kredit wesel ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat 

pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah 

tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu setelah 

ditandatanggani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank 

(surat promes/payable notes).    
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(5) Kredit Eksploitasi 

Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai 

current operation suatu perusahaan. 

  2) Kredit Jangka Menengah (Medium Term Loan) 

Kredit jangka menengah (medium term loan), yakni kredit yang jangka 

waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Kredit 

modal kerja dapat diberikan oleh bank membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya 

untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang (spareparts), dan lain-

lain. 

Kredit jangka waktu menengah di antaranya adalah kredit modal kerja 

permanen (KMKP) yang diberikan bank kepada pengusaha golongan lemah yang 

berjangka waktu maksimum 3 tahun. 

  3) Kredit Jangka Panjang (Long Term Loan) 

Kredit jangka panjang (long term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit 

investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk 

melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. 

3. Kredit dilihat dari Sudut Jaminan. 

  1) Kredit Tanpa Jaminan (Unsecured Loan) 

Dalam SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tertanggal 28 Februari 1991 

tentang jaminan pemberian kredit, pasal 2, tengah diatur ketentuan bahwa bank 

tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan 

pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 1 b. 

 Adapun yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit pada pasal 1 b, 

adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai 

dengan yang diperjanjikan. 

 Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan proses usaha debitur. 

 Sedangkan yang dimaksud dengan agunan dalam pasal 1 c SK di atas, 

adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh 
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debitur menanggung pembayaran kembali suatu kredit apabila debitur tidak dapat 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

 Pasal 3 SK di atas, selanjutnya mengatur agunan dapat berupa barang, 

proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang 

lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan 

tambahan. 

  2) Kredit dengan Agunan (Secured Loan) 

 Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur 

dalam pasal 1 c dan pasal 3 SK di atas, yang secara rinci antara lain adalah 

sebagai berikut: 

(1) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak). 

(2) Agunan pribadi (borgtocht) yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak 

(borg) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin 

pembayarannya suatu utang apabila terutang (kreditur) tidak menepati 

kewajibannya, 

(3) Agunan efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar (listed) di bursa 

efek. 

4. Kredit dilihat dari Sudut Penggunanya. 

  1) Kredit Eksploitasi 

 Pengertian kredit eksploitasi adalah kredit jangka waktu pendek yang 

diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal 

kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini 

lazim disebut kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja 

digunakan untuk menutupi biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas, Kredit 

ini berupa pembelian bahan baku, bahan penolong, biaya-biaya produksi lainnya 

seperti upah buruh, biaya pengepakan, distribusi dan sebagainya. Tujuan kredit ini 

untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif. 

  2) Kredit Investasi 

 Pengertian kredit investasi, adalah kredit jangka menengah atau panjang 

yang diberikan suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau 

penanaman modal. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk pembelian barang-
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barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun 

ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, 

pembelian mesin-mesin yang semuanya itu dilanjutkan untuk meningkatkan 

produktifitas.  

 

2.3.5 Proses Persetujuan Pemberian Kredit dan Prinsip Perkreditan. 

Karena pemberian kredit kepada pihak ketiga sangat berisiko, persetujuan 

memberikan kredit harus melalui tahap-tahap agar studi dan penelitian serta 

evaluasinya tajam demi menghasilkan suatu keputusan yang sekaligus bisa 

mengatasi risiko. Menurut Moh. Tjoekam (1999; 184) keputusan setuju 

memberikan kredit minimal harus berdasarkan:  

 “1. Permohonan kredit harus secara tertulis dengan data lengkap, akurat, 
dan relevan. 

2. Persetujuan harus berdasarkan analisis kredit yang tajam atas data 
yang disampaikan oleh applicant, interview, investigation dan data 
aspek-aspek yang dominan dengan bidang usaha applicant. 

3. Rekomendasi persetujuan kredit yang diberikan oleh setiap pejabat 
yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang lengkap. 

4. Keputusan persetujuan pemberian kredit harus memperhatikan analisis 
dan rekomendasi, bila keputusan berbeda dengan analisis dan 
rekomendasi, penjelasan secara tertulis harus dibuat.” 

 

Untuk memudahkan melakukan evaluasi kredit dan menentukan risiko-

risiko yang melekat pada kredit itu sendiri serta mengetahui sumber pelunasan 

kredit (roadmap payment) maka perlu memilah-milah pemberian kredit dalam 

bentuk sebagai berikut: 

1) Self Liquiditing System 

 Pemberian kredit dengan evaluasi per transaksi yang mana prestasi dari 

setiap transaksi dipergunakan sebagai sumber pelunasan itu sendiri sebagai 

referensi adalah sumber atau jumlah penghasilan dan waktu pelunasan telah 

diketahui lebih dahulu sebagai contoh kelompok transaksi demikian adalah: 

(1) Contracting business (bangunan sipil, pengairan, jalan, jembatan, pemasangan 

mesin-mesin, pembangunan pelabuhan, perkantoran dan lain-lain) sedangkan 

pelaku kegiatan usaha ini disebut kontraktor. 
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(2) Contracting business dalam bidang pengadaan barang atau jasa, pelakunya 

disebut supplier dan konsultan. 

(3) Contracting business dalam bidang perumahan, pertokoan, perkantoran dan 

sebagainya, pelakunya disebut developer. 

(4) Kredit ekspor, kredit konsumsi, kredit yang dijamin dengan kertas-kertas 

berharga dan sebagainya.  

2) Anticipated Income System 

 Suatu pemberian kredit dengan evaluasi atas data historis/proyeksi, yang 

menjadi referensinya adalah rencana usaha yang mana sumber pelunasan kredit 

itu sangat tergantung kepada feasibility dari kegiatan usaha yang bersangkutan, 

sebagai contoh: kredit investasi untuk pengadaan barang, modal, pendirian suatu 

pabrik dan sebagainya. 

 Kedua sistem di atas dapat dipakai secara simultan oleh seorang atau 

badan usaha yang mana kegiatan usahanya membutuhkan pembiayaan dari kredit 

perbankan. Namun beberapa jumlah kredit yang dapat diberikan merupakan 

masalah karena jumlah kredit tersebut sangat tergantung kepada faktor-faktor 

berikut: 

1. Layak atau tidaknya kegiatan usaha (feasibility). 

2. Posisi dana dari bank tersebut. 

3. Kebutuhan pembiayaan kemampuan sendiri (self financing). 

4. Ketentuan legal lending limit bagi suatu bank. 

Untuk mencapai suatu portfolio kredit yang sehat, maka harus ada suatu 

jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Bank tidak diperkenankan 

memberikan kredit kepada siapa pun tanpa jaminan pemberian kredit. Jaminan 

pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. 
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Prinsip-prinsip yang diuraikan di atas, dikenal oleh dunia perbankan 

dengan 5C’S principles, yaitu:  

1) Character. 

 Untuk mengetahui sifat-sifat positif dan pengurus perusahaan perorangan, 

yang tercermin dalam kemauan kuat dan bertanggung jawab atas setiap yang 

menjadi kewajibannya. Sifat-sifat ini adalah integrasi dan keterbukaan, jujur, 

kemauan keras, rasa tanggung jawab, bermoral, tekun, tidak berjudi, hemat, sabar 

dan sebagainya. 

2) Capacity. 

 Merupakan kemampuan manajemen mengkombinasikan faktor-faktor 

resources seperti produksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat dan 

menghasilkan. 

3) Capital. 

 Analisis modal untuk menggambarkan capital structure, sehingga bank 

dapat melihat besar/kecil rasa tanggung jawab debitur. 

4) Colleteral. 

 Jaminan kredit merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk 

melunasi kreditnya (kegiatan usaha sebagai objek kredit) serta agunan sebagai 

tambahan bila keyakinan bank atas kemampuan debitur masih lemah. 

5) Condition. 

 Suatu keadaan yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan 

usaha debitur, oleh sebab perkembangan ekonomi, moneter keuangan/perbankan 

dan berbagai kebijaksanaan baik nasional maupun internasional. 

 Prinsip-prinsip tersebut di atas dipergunakan dalam analisis perkreditan, 

yang bertujuan untuk memperoleh portfolio kredit (individual, cabang pembantu 

dan bank). 
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2.4 Anggaran Kredit 

2.4.1    Pengertian Anggaran Kredit 

 Anggaran kredit adalah anggaran yang berisi rencana kredit suatu bank. 

Anggaran ini mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi, karena anggaran ini 

lebih bersifat peramalan. 

 Anggaran kredit memproyeksi kredit suatu bank di masa yang akan 

datang. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi anggaran kredit bank, yang 

sebagian besar faktor ini adalah di luar kendali manajemen, sehingga 

pertimbangan manajemen sangat diperlukan dalam menyusun suatu anggaran 

kredit. Manajer selalu mempertimbangkan aktivitas pesaingnya, anggaran 

pemasaran yang tersedia, keterbatasan sumber daya dan komitmen manajerial 

dalam usaha pencapaian sasaran kredit. 

Hal inilah yang membedakan anggaran kredit dari sekedar peramalan 

kredit. Peramalan kredit hanya menjadi dasar peyusunan anggaran kredit, 

sehingga anggaran kredit tidak sama dengan peramalan kredit. 

 Perencanaan pemberian kredit melalui pendekatan anggaran didasarkan 

pada pemikiran atas usaha pencapaian keseimbangan antara sumber-sumber dana 

dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh bank bersangkutan. 

 Dalam pendekatan anggaran ini pola berpikir yang dipakai adalah sesuai 

dengan pengertian anggaran itu sendiri yaitu suatu rencana kerja yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesatuan uang. 

 

2.4.2    Manfaat Anggaran Kredit 

 Sebagai alat bantu manajemen, anggaran kredit bermanfaat dalam 

perencanaan dan pengendalian kredit suatu bank. Manfaat anggaran kredit 

menurut Teguh P Muljono (1996; 10) menjelaskan sebagai berikut:   

    “1. Dengan adanya anggaran maka sasaran usaha yang dicapai bank yang 
bersangkutan untuk jangka waktu tertentu akan menjadi jelas. 

2. Secara tidak langsung dengan disusunnya anggaran akan 
mengakibatkan perbaikan dari organisasi bank yang bersangkutan. 

3. Dengan adanya anggaran akan mendorong terjadinya profesionalisme 
dan perbaikan “managerial skill”  dari setiap personil anggota 
organisasi. 
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4. Dengan adanya anggaran tersebut akan tersedia bagi manajemen bank 
yang bersangkutan suatu alat koordinasi dan pengawasan. 

5. Anggaran juga akan bermanfaat untuk perbaikan kemampuan bank 
dalam memberikan jasa-jasa kepada para nasabahnya. 

6. Sasaran yang jelas, penataan kembali organisasi yang lebih baik, 
perbaikan kualitas personalia tersedianya alat koordinasi sebagai alat 
pengendalian usaha bank. 

7. Dengan anggaran kredit, bank juga mempunyai kemampuan untuk 
mengadakan reaksi yang lebih baik di dalam menghadapi berbagai 
perkembangan usaha yang di luar dugaan.”  

 
2.4.3 Dasar Penyusunan Anggaran Kredit 

Dasar utama penyusunan anggaran kredit adalah ramalan kredit yang telah 

dilaksanakan dengan menggunakan model yang sesuai dengan keadaan bank 

dalam hal menetapkan jumlah kredit yang akan dianggarkan pada periode yang 

akan datang. 

Teori manajemen menyebutkan bahwa perencanaan merupakan awal dari 

kegiatan usaha, mulai dari suatu kegiatan usaha yang sederhana sampai kepada 

suatu complicated business activities. Dengan demikian sederhana dan rumitnya 

rencana yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka 

penyusunan rencana perkreditan termasuk rencana yang rumit bagi suatu bank, 

karena banyak faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunannya. Di 

samping itu harus memperhatikan pula bahwa kredit itu sendiri merupakan asset 

yang dominan dalam neraca suatu bank, sekaligus merupakan sumber utama 

pendapatannya dan jangan lupa risk asset. 

Dari uraian sederhana di atas, maka perencanaan kredit mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Membantu mengurangi ketidakpastian dan mengatur perubahan-perubahan 

yamg berkaitan dengan proses kegiatan perkreditan. 

2. Sebagai penentu arah untuk setiap kegiatan perkreditan. 

3. Sebagai rambu-rambu untuk lebih efektif sehingga efisiensi dapat dicapai. 

4. Berfungsi sebagai alat pengawasan dengan membandingkan rencana kredit 

itu sendiri dengan realisasinya, sehingga dapat memberikan feedback 

untuk reevaluasi. 
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2.4.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Kredit 

Untuk menyusun perencanaan kredit suatu bank, maka kebijaksanaan 

pokok merupakan faktor yang lebih dahulu harus digariskan oleh direksi, baik 

berlandaskan akta pendirian bank, maupun berlandaskan ketentuan-ketentuan 

penguasa moneter. Sebagai inti dari perencanaan itu disusun hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Misi. 

Penentuan sasaran dan tujuan kredit, yang membawa misi para pemegang 

saham atau pemerintah. 

2. Asumsi. 

Keadaan ekonomi, market mechanism, kegiatan usaha dan data dasar. 

3. Strategi. 

Rumusan upaya-upaya bagaimana cara pencapaian sasaran dan tujuan kredit. 

4. Program. 

Penentuan target-target, baik secara kualitatif maupun kuantitatif  yang terinci 

dalam anggaran perusahaan dan rencana kerja. 

Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam perencanaan kredit melalui 

pendekatan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut : 

a) Perumusan kebijaksanaan.  

Penentuan sasaran apa yang akan dicapai serta perumusan berbagai kebijaksanaan 

yang sifatnya strategis dan taktis untuk mencapai objektif. 

b) Pengenalan faktor-faktor usaha yang terlibat. 

Mengetehui faktor-faktor di bidang perkreditan yang meliputi: 

1. Aspek modal. 

2. Aspek pemasaran kredit. 

3. Aspek penyediaan sumber-sumber dana. 

4. Aspek sarana kerja. 

5. Aspek tenaga kerja. 

6. Aspek legal. 

7. Aspek makro ekonomi. 
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c) Penetapan critical point. 

Titik terlemah dalam hubungannya dengan faktor-faktor di atas sehingga terdapat 

keseimbangan kekuatan dari faktor-faktor produksi yang lain. 

d) Penetapan target usaha dalam perencanaan kredit. 

Antara lain meliputi : 

1. Volume kredit yang akan dipasarkan. 

2. Jenis-jenis yang akan dipasarkan. 

3. Wilayah atau cabang-cabang yang akan memasarkan. 

4. Tingkat biaya. 

5. Sumber-sumber dana untuk pembiayaan kredit. 

e) Penetapan planning assumption. 

Penetapan asumsi-asumsi yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang 

antara lain: 

1. Biaya tahunan yang akan datang akan berkisar antara x% sampai dengan 

x%. 

2. Biaya gaji pegawai maksimum akan naik sebesar r%. 

3. Tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang penting. 

4. Tingkat inflasi satu tahun rata-rata r%. 

f) Perhitungan tarif biaya dan pendapatan yang menyangkut kegiatan perkreditan, 

meliputi: 

1. Rata-rata biaya. 

2. Biaya yang dapat dipinjamkan. 

3. Besarnya tarif bunga untuk kredit. 

g) Penyusunan anggaran kredit secara detail. 

Penyusunan anggaran ini dapat didasarkan pada jenis kredit yang diberikan juga 

wilayah perkreditan. Contoh untuk kredit modal, kredit ekspor, kredit impor dan 

lain-lain. 
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2.5 Efektivitas Kredit 

Efisiensi dan efektivitas merupakan dua kreteria yang biasa digunakan 

untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat pertanggungjawaban tertentu. 

Pengertian efektivitas menurut Arens, Elder, dan Beasley (2003; 738) adalah: 

“Efectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

efficiency refers to the resources used to achieve those objective.” 

 
Menurut Komaruddin (1994; 269) pengertian efektivitas, adalah: 

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

(atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.” 

 
Sedangkan menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar  (2000; 326) 

pengertian efektivitas adalah: 

“Tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan 

kinerja yang ditargetkan.” 

 

Dari pengertian tersebut dikemukakan bahwa efektivitas lebih 

dititikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh mana 

organisasi dapat dikatakan berhasil) dalam usaha untuk mencapai sasaran yang 

telah dipilih. Sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan 

organisasi dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Semakin tinggi tingkat keberhasilan suatu organisasi 

terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang 

dilakukan perusahaan tersebut semakin efektif. Efektivitas juga dihubungkan 

antara output berupa hasil-hasil yang telah dicapai dengan input berupa 

perencanaan yang akan dicapai dalam bentuk anggaran. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, jadi suatu perusahaan dapat dikatakan 

beroperasi secara efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.    
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Stoner dan Freeman (1992; 9) mengemukakan bahwa proses 

pengendalian meliputi: 

          “1. Establishing standards of performance 
2. Measuring current performance. 
3. Comparing this performance to the established standards. 
4. If deviantions are detected, taking corrective action.” 

 
Berdasarkan uraian di atas, proses pengendalian memerlukan suatu standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai dasar atau ukuran untuk menilai hasil 

yang telah dicapai dalam kegiatan operasi perusahaan. Dalam melaksanakan 

fungsi pengendalian ini anggaran dapat dipakai sebagai alat pengukuran dengan 

jalan membandingkan pelaksanaan aktual dengan tujuan, sasaran atau standar 

yang telah ditetapkan dalam anggaran. Pengukuran ini akan dilaporkan dalam 

suatu laporan yang biasa disebut dengan laporan kinerja (performance report). 

Setelah hasil yang dicapai dibandingkan dengan dasar pengukuran, perbedaan 

yang terdapat diantara keduanya dianalisis agar dapat diketahui penyimpangan 

yang terjadi. Kemudian akan dilakuakan tindakan perbaikan yang dipilih dari 

alternative tindakan yang ada, selanjutnya dilakuakan penilaian terhadap tindakan 

perbaikan yang diambil sebagai umpan balik untuk melakukan kembali 

perencanaan. 

Efektivitas kegiatan pengendalian kredit adalah suatu kegiatan yang 

dilakuan dengan meningkatkan penjualan kredit yang akan meningkatan jumlah 

kredit dengan melihat kemampuan bank dalam melakukan kegiatan usaha bank 

diantaranya memberikan kredit, tabungan, penjualan surat berharga untuk 

meningkatkan jumlah kredit dan pelayanan jasa bank sebagai usaha bank menarik 

nasabah. 

Agar pengendalian efektif, harus didahului beberapa kegiatan bank seperti 

penetapan jumlah kredit, pengawasan terhadap penarikan cek atau giro bilyet, 

membatasi fasilitas over draft dan prosedur pengendalian kredit yang baik. Untuk 

mengetahui kemajuan prestasi kredit suatu bank, manajer bank dapat 

membandingkan prestasi yang dicapai sekarang dengan prestasinya terdahulu. 

Pembanding ini perlu dilaksanakan karena penting untuk mengetahui prestasi dan 
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penyebab adanya kecurangan sehingga dapat dilakukan suatu tindakan perbaikan 

agar manajer dapat menentukan efektivitas pengendalian suatu bank.     

 

2.6 Manfaat Anggaran Kredit dalam Menunjang Efektivitas Kredit. 

Manfaat dari anggaran kredit adalah sebagai alat pengendalian kredit 

sehingga bila terjadi selisih antara kredit yang dianggarkan dengan kredit 

sebenarnya dapat segera diketahui oleh manajemen, dan manajemen akan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dan menganalisisnya sehingga 

kredit yang diharapkan dapat dicapai.   

Masalah kredit merupakan masalah yang kompleks dan dinamis. 

Dikatakan dinamis karena situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah sehingga 

selalu terdapat masalah yang baru dan berbeda. Masalah-masalah yang ada dalam 

pengelolaan kredit yaitu masa kredit, penetapan jumlah kredit, metode 

perkreditan, organisasi, perencanaan dan pengendalian, yang mana setiap bank, 

baik bank pemerintah maupun bank swasta tidak dapat menghindarinya. Oleh 

karena itu diperlukan alat pengendalian kredit untuk memecahkan masalah 

tersebut di atas. 

Anggaran kredit dapat mengungkapkan penyimpangan melalui analisis 

dan penelitian. Penyimpangan yang terjadi harus dikoreksi manajemen agar 

volume kredit yang diharapkan bank dapat tercapai. 

Anggaran adalah salah satu alat bantu bagi manajemen untuk dapat 

melaksanakan fungsi pengendalian kredit agar kredit sesuai dengan yang 

diharapkan suatu bank serta meminimalkan adanya penyimpangan. 

Dengan sedikitnya penyimpangan berarti bank dapat mencapai kredit yang 

diharapkan. Dengan membandingkan anggaran kredit dengan aktualnya maka 

dapat disimpulkan bahwa anggaran kredit sebagai alat bantu manajemen dalam 

menunjang efektivitas kredit. 

 Bila terdapat penyimpangan anggaran yang cukup material maka perlu 

diambil tindakan koreksi atas anggaran tersebut yang akan mengurangi kerugian  

bagi bank dibandingkan bila tindakan koreksi tersebut tidak dilakukan. 
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 Dewasa ini, bank menghadapi kesulitan di bidang perkreditan maka 

penyusunan anggaran akan lebih baik bila dimulai dari anggaran kredit. Anggaran 

secara umum mempunyai manfaat umum yaitu sebagai pedoman kerja, alat 

pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja yang membantu manajemen 

dalam menjalankan usaha bank. 

 Anggaran kredit dapat menunjang efektivitas kredit bila anggaran kredit 

sesuai dengan aktual dan tidak mengalami masalah dalam proses 

pengembaliannya. Ini membuktikan bahwa operasi bank dalam bidang 

perkreditan dapat berjalan dengan baik. 

       


