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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Evaluasi 

       Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990; 98) yang ditulis oleh Tim 

Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional, diperoleh pengertian 

mengenai kata evaluasi berikut ini : 

 

 

       Evaluasi : penilaian 

       Mengevaluasi : menilai, memeriksa untuk menilai : 

                                - Misal,   Pekerjaan  yang  sudah  dilakukan  dan  bagaimana 

                                   hasilnya (cukup, baik, atau buruk).  

 

 

2.2 Anggaran 

       Pada umumnya setiap perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan 

tertentu. Tujuan perusahaan yang berorientasi laba adalah untuk memperoleh 

suatu keuntungan yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. 

       Supaya tujuan perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal tercapai, 

diperlukan suatu perencanaan dan pengendalian yang baik, yaitu perencanaan 

yang didasarkan atas penelitian secara ilmiah dan pengalaman masa lalu , untuk 

kemudian diproyeksikan ke masa yang akan datang. Penjabaran rencana tersebut 

secara kuantitatif dikenal sebagai anggaran. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

       Anggaran merupakan alat bagi pimpinan dalam menyusun rencana kegiatan 

dan keuangan dari organisasi itu sendiri, dalam rangka menganalisa sifat-sifat  

perilaku     biaya,    menetapkan   tujuan    yang    akan    dicapai    dan    menilai              
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       Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas mengenai anggaran, penulis 

akan mengemukakan beberapa pengertian anggaran yang dinyatakan oleh para 

ahli. 

       Menurut Nanang Fattah (2000; 47), pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut : 

       “Ang garan  merupakan  rencana  operasional  yang  dinyatakan secara                                            
         kuantitatif   dalam   bentuk   satuan   uang   yang   digunakan  sebagai 
         pedoman   dalam   melaksanakan   kegiatan-kegiatan  lembaga  dalam 
         kurun waktu tertentu.”   
 
       Pengertian anggaran menurut Munandar (2001; 1), adalah : 

       “Anggaran  adalah  suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 
         meliputi  seluruh  kegiatan  perusahaan  yang  dinyatakan  dalam unit  
         (satuan)  moneter  dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 
         yang akan datang.” 
 
       Sedangkan pengertian anggaran menurut Niswonger and Fees (2000; 165),  

       adalah : 

       “A budget is formal written statement of management plan for the future, 

        expressed in financial terms.” 

       Selain itu, menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri (2000; 6), 

pengertian anggaran adalah sebagai berikut : 

       “Anggaran  adalah   suatu   pendekatan   yang   formal  dan   sistematis 

         terhadap      pelaksanaan     tanggung     jawab     manajemen     dalam 

         perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.” 

       Dari beberapa pendapat mengenai pengertian anggaran di atas, dapat 

disimpulkan bahwa anggaran meliputi aspek perencanaan mengenai aktivitas 

pada masa yang akan datang, yang disusun oleh manajemen secara formal dan 

tertulis. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya guna 

membantu manajemen dalam rangka menjalankan fungsinya, terutama dalam 

hal fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan untuk dapat mengendalikan 

jalannya perusahaan. 
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2.2.2 Fungsi dan Manfaat Anggaran 

       Anggaran pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan manajemen 

yaitu dalam hal planning, coordinating dan controlling. Adisaputro dan Asri 

(2001; 50) mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut : 

       “1. Dalam Bidang Perencanaan 

              1) Berdasarkan  kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan 

                  studi dan penelitian-penelitian. 

              2) Mengarahkan     seluruh    tenaga    dalam    perusahaan    dalam  

                  menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. 

              3) Untuk       membantu       atau       menunjang       kebijaksanaan- 

                  kebijaksanaan (policies) perusahaan. 

              4) Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 

              5) Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

              6) Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 

         2. Dalam Bidang Koordinasi  

              1) Membantu     mengkoordinasikan     faktor     manusia     dengan 

                  perusahaan.   

              2) Menghubungkan   aktivitas   perusahaan   dengan   tren     dalam 

                  dunia usaha. 

              3) Menempatkan  penggunaan  modal  pada  saluran-saluran   yang 

                  menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program 

                  perusahaan.  

              4) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

         3. Dalam Bidang Pengawasan 

              1. Untuk      mengawasi     kegiatan-kegiatan      dan     pengeluaran-   

                  pengeluaran.  

              2. Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan.” 

       Dengan melihat uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan 

memperoleh manfaat dari penyusunan anggaran secara cermat dan baik, yaitu : 

1. Mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir ke depan 
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2. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian, karena 

masing-masing menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri. 

3. Mendorong adanya pelaksanaan partisipasi, karena setiap bagian terlibat 

untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. 

 

2.2.3 Pengelompokan Anggaran 

       Anggaran mempunyai lingkup yang luas, sehingga perlu diketahui 

pengelompokan anggaran yang benar. Anggaran yang satu dengan anggaran 

yang lain akan berbeda baik dari isi, bentuk, maupun kegunaannya. Secara garis 

besar anggaran perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan : 

1. Pengelompokan berdasarkan Isi Anggaran 

    1) Anggaran Laba Rugi (Income Statement Budget) 

        Anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Anggaran 

        tersebut   antara   lain   adalah   Anggaran   Penjualan,   Anggaran Produksi, 

        Anggaran   Biaya   Overhead   Pabrik,   Anggaran  Biaya  Administrasi dan 

        Umum. 

    2) Anggaran Neraca (Balance Sheet Budget) 

        Dikenal  juga sebagai Anggaran Finansial (Financial Budget), anggaran ini 

        ditunjang  oleh  Anggaran Kas, Anggaran Piutang, Anggaran Aktiva Tetap, 

        Anggaran Hutang. 

2. Pengelompokan berdasarkan Kelengkapan Anggaran 

    1) Anggaran Komprehensif 

        Anggaran   ini   merupakan  anggaran   yang  disusun  secara  lengkap  dan 

        menyeluruh   meliputi   seluruh   aktivitas  atau  kegiatan  perusahaan  yang 

        bersangkutan. 

    2) Anggaran Parsial 

        Ruang  lingkup anggaran ini terbatas, yaitu meliputi bidang-bidang tertentu 

        saja,   misalnya   perusahaan   hanya   menyusun   perencanaan   di   bidang  

        produksi.  Adapun  alasan  dari  pemakaian  anggaran  jenis ini dikarenakan  

        keterbatasan dana,  tenaga ahli ataupun pertimbangan-pertimbangan khusus 

        perusahaan.  
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3. Pengelompokan berdasarkan Fleksibilitas Anggaran 

    1) Anggaran Tetap (Fixed Budget) 

        Anggaran  tetap  merupakan  anggaran  yang disusun atas dasar satu tingkat 

        kapasitas tertentu. 

    2) Anggaran Variabel (Variable Budget) 

        Anggaran  variabel  merupakan  suatu  anggaran  yang disusun berdasarkan 

        interval   (beberapa)  kapasitas  tertentu,  dalam  berbagai  tingkat  kapasitas 

        tersebut mungkin dipergunakan dalam perusahaan. 

4. Pengelompokan berdasarkan Jangka Waktu Anggaran 

    1) Anggaran Strategis (Strategical Budget) 

        Anggaran  strategis  merupakan anggaran jangka panjang, berisikan hal-hal 

        yang   bersifat   umum   misalnya   kebijakan   perusahaan  jangka  panjang, 

        gambaran perkembangan perusahaan jangka panjang. 

    2) Anggaran Taktis (Tactical Budget) 

        Anggaran  taktis  merupakan  anggaran  jangka  pendek yang sering disebut 

        anggaran    operasional.    Sesuai    dengan    fungsinya,   sebagai   anggaran 

        operasional  akan  tersusun  secara  terperinci  sehingga dapat dipergunakan 

        sebagai pedoman operasional dalam perusahaan yang bersangkutan. 

       Di dalam perusahaan-perusahaan pada umumnya dikenal dua macam 

bentuk anggaran operasional, yaitu : 

1. Anggaran Periodik (Periodical Budget) 

    Anggaran  periodik  merupakan  anggaran  yang  disusun  untuk  satu  periode   

    tertentu (pada umumnya satu tahun). 

2. Anggaran Kontinyu (Continual Budget) 

    Anggaran  kontinyu  merupakan  anggaran  yang disusun dalam jangka waktu 

    yang  sangat pendek,  misalnya  tiga  bulan,  empat  bulan  atau  lima bulan di 

    mana  jangka waktu anggaran ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

    di dalam perusahaan tersebut. 
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2.2.4 Ruang Lingkup Anggaran 

       Di lihat dari segi teknik penyusunannya, anggaran dibagi menjadi empat 

macam, yaitu : 

1. Appropriation Budget 

2. Performance Budget 

3. Fixed Budget 

4. Flexible Budget 

       Ke empat teknik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Appropriation Budget 

    Anggaran  ini  menitikberatkan  pada  sifat  pengawasan  biaya,  yaitu  dengan  

    menetapkan  jumlah  maksimum  pengeluaran  yang  boleh  dikeluarkan untuk 

    hal  tertentu.  Anggaran  semacam  ini tidak dikenal di lingkungan perusahaan 

    industri   atau   perusahaan   dagang  karena  terbatas  kegunaannya,  biasanya 

    digunakan untuk hal-hal yang prestasinya tidak dapat diukur secara kuantitatif 

    seperti :    biaya    penelitian,   biaya  pengembangan.   Appropriation   Budget 

    digunakan  untuk  organisasi-organisasi  sosial yang bersifat non profit motive  

    (tidak mencari laba). 

2. Performance Budget 

    Anggaran  ini  disusun  dengan  memperhatikan  fungsi-fungsi  dan  aktivitas- 

    aktivitas  yang harus dilakukan, sehingga memungkinkan dibuatnya penilaian 

    atas biaya-biaya yang dihadapkan pada hasil-hasil yang dicapai. 

    Performance Budget merupakan kebalikan dari Appropriation Budget, karena 

    pada  Performance Budget dipersoalkan apakah dari pengeluaran-pengeluaran 

    yang  dilaksanakan  telah  diperoleh hasil yang memuaskan, sedangkan dalam 

    Appropriation Budget, hal tersebut tidak dipermasalahkan. 

3. Fixed Budget 

    Anggaran   ini   disusun   untuk   tingkat  aktivitas  (non level activity)  selama 

    jangka waktu tertentu. Tingkat aktivitas tersebut dapat diukur atau dinyatakan 

    dalam : 

1) Presentase dan kapasitas 

2) Jumlah produk yang dihasilkan 
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3) Jumlah jam yang dipakai 

4. Flexible Budget 

Anggaran ini disusun dengan menetapkan patokan biaya untuk setiap 

aktivitas yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa Flexible Budget merupakan 

pengawasan yang baik, karena pada anggaran ini diperhitungkan adanya 

biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel.  

 

2.2.5 Karakteristik Anggaran 

       Anggaran yang baik harus disusun dengan benar dan sistematis. 

Penyusunan anggaran yang sesuai dengan prosedur yang benar tidak menjamin 

anggaran tersebut akan berhasil, anggaran tersebut harus memiliki karakter 

tertentu yang harus dipenuhi. 

       Adapun karakteristik anggaran yang dikemukiakan oleh Mulyadi (2000; 

490) adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran    dinyatakan    dalam   satuan   keuangan   dan   satuan  selain  

    satuan satuan keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

       3. Anggaran     berisi    komitmen    atau    kesanggupan   manajemen   yang 

    berarti     bahwa     para   manajer   setuju   untuk   menerima   tanggung   

    jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan    anggaran  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 selisihnya dianalisa dan dijelaskan. 

 

2.2.6 Syarat Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran yang Baik 

       Agar anggaran yang dihasilkan memberikan manfaat bagi perusahaan, maka 

menurut Supriyono (2000; 95), penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang 

baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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1. Adanya organisasi yang sehat 

    Organisasi     yang   sehat     adalah   organisasi    yang    membagi    tugas 

    fungsional     dengan    jelas    dan    menentukan    garis   wewenang   dan   

    tanggung jawab yang jelas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai 

    Sistem akuntansi yang memadai meliputi : 

    1) Penggolongan    rekening,    adanya    anggaran    dengan   realisasinya 

        sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya, 

    2) Pencatatan   akuntansi    memberikan   informasi   mengenai  realisasi 

        anggaran,  

    3) Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

 3. Adanya penelitian dan analisa. 

 4. Adanya dukungan para pelaksana. 

       Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2000; 7), di dalam 

penyusunan anggaran perusahaan perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu : 

       “Bahwa   anggaran   tersebut  realistis,  luwes,  dan  kontinyu.  Realistis 
         artinya  tidak  terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Luwes artinya   
         tidak  terlalu  kaku,  mempunyai  peluang  untuk  disesuaikan  dengan    
         keadaan   yang  mungkin  berubah.  Kontinyu  artinya  membutuhkan 
         perhatian  secara  terus  menerus,  dan  tidak  merupakan  satu  usaha 
         yang insidentil.” 
 

2.2.7 Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran 

       Anggaran memberikan beberapa keuntungan bagi manajemen sebagaimana 

dikemukakan oleh R.A. Supriyono (2000; 344), adalah sebagai berikut :    

1.  Menyediakan   suatu   pendekatan   yang  terarah  untuk  menyelesaikan 

     masalah.  

2.  Membantu    manajemen    membuat    studi   awal   terhadap   masalah-   

     masalah   dihadapi    suatu    organisasi  dan   membiasakan  manajemen  

     untuk     mempelajari     dengan     seksama   masalah   tersebut   sebelum 

     diambil keputusan. 

3.  Menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan. 

4.  Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan itu terjadi. 
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5.  Mengembangkan      iklim        “Profit Minded”      dalam       perusahaan,   

     mendorong      sikap     kesadaran     terhadap    pentingnya    biaya   dan 

     memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber perusahaan. 

6.  Membantu      mengkoordinasi     dan     mengintegrasikan    penyusunan  

     rencana   operasi     berbagai     segmen    yang   ada    pada     organisasi,   

     sehingga   keputusan  final  dan  rencana-rencana   tersebut   terintegrasi 

     dan komprehensif. 

7.  Memberikan     kesempatan      kepada     organisasi     untuk    meninjau  

     kembali    secara    sistematis   terhadap   kebijaksanaan    dan  pedoman  

     dasar yang sudah ditentukan. 

8.  Mengkoordinasikan,   menghubungkan,   dan  membantu  mengarahkan 

     modal  dan   semua   usaha-usaha    organisasi   ke  saluran   yang  paling  

     menguntungkan. 

9.   Mendorong     suatu        standar       prestasi      yang      tinggi     dengan       

      membangkitkan  semangat     bersaing      yang    sehat,     menimbulkan  

      perasaan  berguna   dan menyediakan    perangsang  (insentive)   untuk   

      pelaksanaan yang efektif. 

10. Menyediakan   tujuan   atau   sasaran   yang   merupakan alat pengukur 

      atau  standar   untuk   prestasi   dan   ukuran  pertimbangan  dan sikap 

      eksekutif secara individual. 

       Dengan demikian jelaslah bahwa banyak sekali keuntungan yang dapat 

diambil dalam penyusunan anggaran. Akan tetapi perlu disadari bahwa di dalam 

penyusunan anggaran yang terpenting adalah bukan kesempurnaan dari suatu 

anggaran, karena sulit membuat anggaran yang sempurna, yang disebabkan oleh 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu yang penting adalah 

bagaimana cara menggunakan anggaran secara bijaksana, yaitu dengan jalan 

anggaran dilaksanakan seefektif mungkin sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

terlalu menyimpang dan anggaran dapat dijadikan pedoman kerja. 

       Sedangkan keterbatasan anggaran menurut Supriyono (2000; 345), yaitu : 

       “1. Perencanaan    dan    anggaran    didasarkan    pada   estimasi   atau 
             proyeksi     atau     ketepatannya    tergantung    pada    kemampuan 
             pengestimasi       atau       pemroyeksi,      ketidaktepatan      estimasi  
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             mengakibatkan manfaat anggaran tidak dapat tercapai. 
         2. Perencanaan  dan  anggaran  didasarkan  pada  kondisi dan asumsi 
             tertentu,  jika  kondisi  dan asumsi berubah maka perencanaan dan 
             anggaran harus dikoreksi. 
         3. Anggaran   berfungsi  sebagai  alat  manajemen  hanya  jika  semua 
             pihak    terutama    para    manajer    terus    bekerja   sama   secara 
             terkoordinasi dan berusaha mencapai tujuan. 
         4. Anggaran   tidak   dapat   menggantikan   fungsi   manajemen   dan   
             pertimbangan (Judgement) manajemen.” 
 

2.2.8 Prosedur dan Proses Penyusunan Anggaran 

       Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan 

anggaran dalam suatu perusahaan adalah pimpinan tertinggi perusahaan 

tersebut. Hal ini dikarenakan pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling 

berwenang dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan perusahaan. 

Namun demikian, tugas menyiapkan anggaran dan hal-hal lainnya yang 

berkaitan dengan anggaran dapat didelegasikan pada bagian lain dalam 

perusahaan. 

       Menurut Stoner, Freeman yang dialihbahasakan oleh Alexander Sindoro 

(2001; 480), mengemukakan ada dua prosedur penyusunan anggaran yang 

biasanya dipergunakan suatu organisasi, yaitu : 

       “ 1. Top-Down Budgeting 

         2. Bottom-Up Budgeting.” 

       Prosedur penyusunan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Top-Down Budgeting 

    Top-Down   Budgeting   adalah   prosedur   penyusunan   anggaran   di   mana 

    anggaran  ditentukan  oleh  manajer  tingkat  atas  dengan  sedikit atau bahkan  

    tidak sama sekali konsultasi dengan manajer tingkat bawah. 

   Mekanisme prosedur Top-Down Budgeting : 

1) Manajer tingkat atas menentukan usulan anggaran. 

2) Usulan anggaran diserahkan pada komite anggaran (panitia anggaran) 

untuk dinilai. 

3) Jika usulan anggaran sudah dinilai maka akan diserahkan kepada manajer 

tingkat atas. 
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4) Setelah itu akan dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan bawah. 

2. Bottom-Up Budgeting 

    Bottom-Up   Budgeting   adalah   prosedur   penyusunan   anggaran   di   mana 

    anggaran  disiapkan  oleh pihak-pihak  yang melaksanakan anggaran tersebut, 

    baru   anggaran   tersebut   diberikan  kepada  pihak  yang  lebih  tinggi  untuk 

    mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 

    Mekanisme Bottom-Up Budgeting : 

1) Manajer tingkat bawah membuat usulan anggaran. 

2) Usulan anggaran diserahkan pada manajer tingkat menengah untuk 

dibahas. 

3) Jika usulan anggaran sudah dibahas maka akan diserahkan pada komite 

anggaran untuk dinilai. 

4) Setelah itu akan diserahkan pada manajer tingkat atas untuk disahkan 

sebagai anggaran yang siap dilaksanakan. 

       Kebanyakan perusahaan menggunakan prosedur Bottom-Up Budgeting, 

dengan pertimbangan bahwa para pelaksana anggaran yang lebih mengetahui 

apa yang paling dibutuhkan oleh perusahaannya. Sehingga mereka dapat 

mempersiapkan suatu rincian yang lebih realistis untuk mendukung anggaran 

yang mereka siapkan. Dengan demikian, anggaran yang tersusun nanti 

merupakan hasil kesepakatan bersama sesuai dengan kondisi, fasilitas, dan 

kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini 

sangat penting agar pelaksanaan anggaran nantinya akan benar-benar didukung 

oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga menunjang 

terciptanya kerja sama yang saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. 

       Anggaran yang telah tersusun tersebut baru merupakan rancangan anggaran. 

Rancangan anggaran kemudian diserahkan kepada pimpinan tertinggi di 

perusahaan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Sebelum 

disahkan masih ada kemungkinan dilakukan perubahan terhadap rancangan 

anggaran tersebut, dan kemungkinan terjadinya pembahasan antara pimpinan 

tertinggi dengan pihak yang diberikan wewenang untuk penyusunan anggaran 

tersebut. 
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       Setelah anggaran tersebut disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, 

maka rancangan anggaran tersebut menjadi anggaran yang sah, yang akan 

dijadikan sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. 

Pihak yang menyusun anggaran tersebut tidak langsung bubar setelah anggaran 

disahkan, melainkan tetap melakukan kegiatan konsultatif guna membahas 

pelaksanaan anggaran tersebut dari waktu ke waktu, meningkatkan kerja sama 

dan koordinasi, serta mengadakan revisi terhadap anggaran yang telah disusun 

bilamana diperlukan. 

       Sedangkan menurut M. Nafarin (2000; 8), prosedur penyusunan anggaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Tahap penentuan pedoman perencanaan (anggaran) 

    Anggaran     yang     dibuat    pada    tahun    akan    datang,    hendaknya 

    disiapkan     beberapa     bulan    sebelum    tahun   anggaran   berikutnya  

    dimulai.      Dengan   demikian  anggaran  yang  dibuat  dapat  digunakan 

    pada    awal   tahun  anggaran.  Tahun  anggaran  biasanya  dari  tanggal 

    1 Januari sampai 31 Desember. 

    Sebelum    penyusunan    anggaran,    terlebih  dahulu   Top  Management  

    (direktur/komisaris) melakukan dua hal, yaitu : 

    1) Menetapkan      rencana       besar      perusahaan,      seperti      tujuan, 

         kebijaksanaan,   asumsi-asumsi  sebagai dasar penyusunan anggaran. 

    2) Membentuk     panitia    penyusunan    anggaran,   yang   terdiri   dari; 

         direktur  sebagai  ketua,  manajer  keuangan   sebagai  sekretaris, dan 

         manajer lainnya sebagai anggota. 

2. Tahap persiapan anggaran 

    Manajer  pemasaran  sebelum  menyusun  anggaran  penjualan  terlebih 

    dahulu     menyusun     forecast     (taksiran atau ramalan penjualan). 

    Setelah   menyusun   forecast  penjualan  kemudian  manajer  pemasaran 

    bekerja    sama  dengan  manajer  umum  dan manajer  keuangan  untuk  

    menyusun : 

1) Anggaran penjualan, 

2) Anggaran beban penjualan, dan 



 20

3) Anggaran piutang usaha 

   Setelah  itu  manajer produksi  bekerja  sama  dengan  manajer keuangan    

   dan manajer umum menyusun : 

1) Anggaran produksi, 

2) Anggaran biaya pabrik, 

3) Anggaran persediaan, 

4) Anggaran hutang usaha. 

   Anggaran  tersebut di atas  dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang 

   dibuat oleh manajer pemasaran. 

   Manajer   umum   bekerja   sama  dengan  manajer  keuangan  menyusun 

   anggaran  beban  administrasi  dan  umum, setelah itu manajer keuangan  

   dengan para manajer menyusun : 

1) Anggaran laporan laba rugi, 

2) Anggaran neraca, 

3) Anggaran kas, dan 

4) Anggaran lainnya. 

    Dalam    tahap     persiapan     anggaran   ini   biasanya   diadakan   rapat 

    antar-bagian yang terkait saja. 

3. Tahap penentuan anggaran 

    Pada   tahap  penentuan anggaran diadakan   rapat  dari  semua manajer 

    beserta direksi (direktur) dengan kegiatan : 

1) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen 

anggaran. 

2) Mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. 

3) Pengesahan dan pendistribusian anggaran. 

4. Tahap pelaksanaan anggaran 

    Untuk  kepentingan pengawasan tiap manajer membuat laporan realisasi 

    anggaran.    Setelah   dianalisa   kemudian   laporan   realisasi   anggaran 

    disampaikan pada direksi. 

       Adapun  proses penyusunan anggaran menurut Supriyono (2000; 99), 

adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisa     informasi     masa     lalu    dan    perubahan    lingkungan  

    eksternal   yang   diantisipasi   untuk  mengetahui  kekuatan,  kelemahan, 

    dan ancaman yang dihadapi perusahaan. 

2. Menentukan  perencanaan strategik,  yaitu  penentuan tujuan  organisasi 

    dan rencana jangka panjang. 

3. Mengkomunikasikan  tujuan  organisasi  dan  rencana    jangka  panjang 

    kepada    manajer    divisi    dan    manajer    bawahannya    serta  komite 

    anggaran agar mereka mengetahui   tujuan yang  akan dicapai dan cara- 

    cara pokok untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Memilih  taktik, mengkoordinasikan kegiatan dan mengawasi kegiatan.  

5. Menyusun  usulan  anggaran dari setiap   manajer divisi dan selanjutnya 

    akan diserahkan kepada komite anggaran. 

6. Komite  anggaran  menyerahkan  revisi  usulan anggaran   agar terdapat 

    sinkronisasi  dengan  anggaran  divisi  yang  lain dan agar  sesuai dengan 

    rencana  jangka  panjang  dan  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan 

    oleh manajemen puncak. 

7. Menyetujui  revisi  usulan anggaran  dan merakitnya  menjadi  anggaran 

    perusahaan. 

8. Revisi dan pengesahan anggaran perusahaan. 

 

2.2.9 Faktor-faktor    dan   hal-hal   yang   Perlu   Dipertimbangkan  dalam 

         Penyusunan Anggaran 

       Menurut M. Nafarin (2000; 9), menyatakan bahwa dalam penyusunan 

anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan. 

2. Data-data waktu yang lalu. 

3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi. 

4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. 

5. Kemungkinan perubahan kebijaksanaan pemerintah. 

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. 
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       Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan pula perilaku para 

pelaksana dengan cara mempertimbangkan, hal-hal sebagai berikut : 

1. Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin. 

2. Untuk  memotivasi  manajer pelaksana diperlukan partisipasi top management  

    (direksi). 

3. Anggaran   yang  dibuat  harus  mencerminkan  keadilan,  sehingga  pelaksana 

    tidak terlalu tertekan, tetapi termotivasi. 

4. Untuk  membuat  laporan  realisasi  anggaran  diperlukan  laporan yang akurat 

    dan  tepat  waktu,  sehingga  apabila  terjadi  penyimpangan  yang  merugikan 

    dapat segera diantisipasi lebih dini. 

       Anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut tidak 

diperhatikan : 

1. Pembuat  anggaran  tidak  cakap,  tidak  mampu  berpikir  ke  depan dan tidak 

    memiliki wawasan yang luas. 

2. Kekuasaan membuat anggaran tidak terlaksana dengan baik (tidak tegas). 

3. Pelaksana tidak cakap. 

4. Tidak didukung oleh masyarakat. 

5. Dana tidak cukup. 

 

2.3 Biaya 

       Biaya berkaitan dengan segala jenis usaha, baik manufaktur maupun 

pelayanan. Dalam perencanaan dan pengendalian, manajer memerlukan 

informasi mengenai keadaan organisasi, di mana dari sudut pandang akuntansi, 

kebutuhan akan informasi tersebut berkaitan dengan biaya dari suatu organisasi. 

 

2.3.1 Pengertian Biaya 

       Menurut Mulyadi (2000; 8), pengertian biaya adalah : 

       “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang akan diukur dalam 

         satuan uang,  yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

         tujuan tertentu.” 

       Ada empat unsur pokok dalam pengertian biaya di atas : 
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1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

2. Diukur dalam satuan uang 

3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 

       Menurut Anthony and Reece (2000; 570), memberikan pengertian 

mengenai biaya yaitu : 

       “ Cost  is   a measurement  in  monetary  terms, of the amount of resources 

         used for some purpose.” 

       Sedangkan menurut Usry and Hammer (2000; 20), adalah : 

       “ Cost  as  an  exchange  price,  a  foregoing,  a  sacrifice,  made  to secure 

         benefit.” 

       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai biaya 

harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : 

1. Pengorbanan  dilakukan  untuk  mencapai suatu tujuan dan untuk memperoleh  

    manfaat. 

2. Pengorbanan dapat dinilai dengan uang. 

3. Pengorbanan tersebut dapat diduga sebelumnya. 

4. Pengorbanan tersebut tidak dapat dihindarkan. 

 

2.3.2 Pengelompokan Biaya 

       Pengelompokan biaya diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang 

dapat membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Menurut Matz, Usry, 

and Hammer yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait dan Herman 

Wibowo (2000; 23), pengelompokan ini didasarkan pada hubungannya antara 

biaya dengan : 

       “1. Produk 
         2. Volume produksi 
         3. Departemen pabrikasi 
         4. Periode akuntansi.” 
 
       Pengelompokan biaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Biaya dalam hubungannya dengan Produk 

    Proses  pengelompokan  biaya  dan  bahan dapat dimulai dengan mengkaitkan 
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    biaya pada operasi perusahaan. 

    1) Biaya  Pabrikasi   atau   sering  disebut  biaya  produksi  atau  biaya  pabrik 

        (factory cost), yang terdiri dari : 

        (1) Bahan    langsung   (direct materials),    adalah     semua    bahan    yang 

              membentuk bagian integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan   

              langsung   dalam  kalkulasi   biaya   produk.   Contohnya :   kayu  untuk 

              membuat meubel dan minyak mentah untuk membuat bensin. 

        (2) Tenaga   kerja   langsung    (direct labour),    adalah    karyawan     yang  

              dikerahkan   untuk   mengubah   bahan  langsung  menjadi  barang  jadi.        

              biaya  ini meliputi  gaji   para  karyawan yang dapat dibebankan kepada   

              produk tertentu. 

        (3) Overhead   pabrik  (factory overhead),   adalah  biaya  dari  bahan  tidak 

              langsung, pekerja  tidak  langsung  dan  semua  biaya  pabrikasi lainnya 

              yang  tidak   dapat   dibebankan   langsung  ke  produk  tertentu.  Secara 

              sederhana dapat  dinyatakan  bahwa  overhead  pabrik mencakup semua  

              biaya pabrikasi kecuali bahan langsung dan pekerja langsung. 

        (4) Bahan  tidak  langsung  (indirect materials),  adalah  bahan-bahan  yang 

              dibutuhkan  guna  menyelesaikan   suatu  produk,  tetapi  pemakaiannya 

              sedemikian  kecil atau sedemikian  rumit sehingga tidak dapat dianggap 

              sebagai  bahan   langsung. Contohnya :   bahan-bahan   seperti   minyak 

              pelumas, minyak gemuk, lap  pembersih,  dan sikat  merupakan  bahan  

              tidak langsung yang diperlukan  untuk  menjaga  agar  lokasi  kerja dan  

              mesin-mesin tetap dalam kondisi siap pakai dan aman. 

        (5) Tenaga   kerja  tidak   langsung  (indirect labour),  adalah  sebagai  para  

              karyawan yang dikerahkan  dan  tidak  secara  langsung  mempengaruhi 

              pembuatan  atau pembentukan barang jadi. Tenaga kerja tidak langsung 

              meliputi  gaji para  penyelia (supervisor),  bagian  gudang,  dan  pekerja  

              lain   yang   bertugas   dalam  kerja   pemeliharaan   yang   tidak   secara     

              langsung berkaitan dengan produksi. 

   2) Beban Komersial, dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu : 

       (1) Beban  pemasaran  (distribusi dan penjualan),  dimulai  pada  saat  biaya 
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            pabrik  berakhir    yaitu   pada   saat   proses  pabrikasi  diselesaikan  dan 

            barang-barang  sudah   dalam   kondisi   siap    untuk    dijual.  Beban  ini 

            meliputi beban penjualan dan beban pengiriman. 

       (2) Beban  administrasi meliputi  beban  yang  dikeluarkan  dalam mengatur  

             dan  mengendalikan  organisasi,  contohnya :  gaji  wakil direktur  sering  

             kali dialokasikan ke biaya pabrikasi dan beban pemasaran.   

2. Biaya dalam hubungannya dengan Volume Produksi 

    Di  mana  beberapa jenis biaya bervariasi langsung dengan perubahan volume 

    produksi atau  keluaran, sedangkan biaya lainnya relatif tidak berubah (fixed). 

    Maka  manajemen  harus  dapat  memperhatikan  kecenderungan  biaya  yang 

    bervariasi  dengan  keluaran  jika  mereka  ingin  merencanakan suatu strategi 

    perencanaan yang baik dan mengendalikan biaya dengan berhasil. 

    1) Biaya Variabel, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

        (1) Perubahan  jumlah total  dalam  proporsi  yang sama  dengan perubahan 

              volume.  

        (2) Biaya  per unit  relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang 

              yang relevan. 

        (3) Dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan 

              tepat.  

        (4) Dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. 

        Biaya yang  mempunyai  ciri-ciri ini umumnya meliputi bahan langsung  

        dan tenaga kerja langsung.                       . 

   2) Biaya Tetap, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

       (1) Jumlah keseluruhan yang tetap dalam rentang keluaran yang relevan. 

       (2) Penurunan biaya  per  unit  bila  volume bertambah dengan rentang yang  

             relevan. 

       (3) Dapat    dibebankan     kepada     departemen-departemen     berdasarkan 

             keputusan manajemen atau menurut metode alokasi biaya. 

       (4) Tanggung jawab  pengendalian  lebih  banyak  dipikul  oleh  manajemen 

             eksekutif daripada oleh penyelia operasi. 

       Biaya overhead biasanya diklasifikasikan sebagai biaya tetap. 
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   3) Biaya Semivariabel,  ini  mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam  

        rentang  keluaran yang  relevan,  dan  bagian  lainnya  bervariasi  sebanding 

        dengan perubahan jumlah keluaran. 

3. Biaya dalam hubungannya dengan Departemen Pabrikasi 

    Untuk   tujuan   administratif,   perusahaan  dapat  dibagi  ke  dalam  sejumlah 

    departemen, segmen, atau fungsi. Pembagian sebuah pabrik menjadi beberapa 

    departemen,  pusat biaya atau himpunan biaya (costs pool) juga menjadi dasar 

    untuk  mengelompokkan,  dan  mengakumulasikan  biaya-biaya  produk  serta   

    menetapkan tanggung jawab atas pengendalian biaya. Untuk mencapai tingkat 

    pengendalian  yang  paling  tinggi,  para  manajer  departemen  harus berperan 

    serta   dalam   pengembangan   anggaran   bagi  departemen  atau  pusat  biaya 

    mereka. Anggaran  seperti  itu  harus secara jelas mengidentifikasi biaya yang 

    menjadi tanggung jawab dari manajer tersebut dan dapat membantunya dalam 

    mengambil    keputusan.    Pada   akhir   suatu   periode   pelaporan,   efisiensi 

    departemen  tersebut  dan  keberhasilan  manajer  dalam mengendalikan biaya 

    dapat diukur dengan membandingkan biaya aktual terhadap anggaran.  

    1) Departemen produksi dan jasa 

        Departemen-departemen   dalam   sebuah   pabrik   pada   umumnya   dapat 

        digolongkan    ke   dalam   dua   kategori;   departemen   produksi,   operasi 

       dilakukan  secara  manual  atau  dengan  mesin  yang dilaksanakan terhadap 

       produk     atau     bagian-bagiannya    dan    departemen  jasa,    memberikan 

       pelayanan/jasa yang bermanfaat bagi departemen lainnya. 

   2) Beban langsung dan tidak langsung departemen 

       Jika  biaya  dapat  segera diidentifikasi  dengan  departemen  tersebut, maka 

       biaya  itu  disebut  biaya  departemen  langsung,  jika biaya  dipikul bersama 

       oleh  beberapa  departemen  yang  mengambil  manfaat dari terjadinya biaya 

       tersebut, maka biaya itu dinamakan biaya tidak langsung. 

   3) Biaya bersama dan biaya gabungan 

       Biaya   bersama   (Common cost),   merupakan   biaya   yang   berasal   dari 

       penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua operasi atau lebih. 

       Biaya  gabungan  (Joint cost),  merupakan biaya yang timbul apabila proses 
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       produksi   pasti   akan   menghasilkan   lebih  dari  satu  jenis  produk  yang 

       diproduksi pada waktu yang sama. 

4. Biaya dalam Hubungannya dengan Periode Akuntansi 

    Biaya    dapat    dikelompokkan    sebagai    belanja    barang  modal (capital 

    Expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). 

    1) Belanja  barang  modal yang disebut juga pengeluaran modal dimaksudkan 

        untuk menghasilkan manfaat dalam periode-periode mendatang dan dicatat 

        sebagai aktiva. 

    2) Pengeluaran  pendapatan  memberi  manfaat  dalam  periode  berjalan  dan 

        dicatat sebagai biaya. 

 

2.3.3 Jenis Biaya 

       Menurut Horngen, Foster, Datar, yang dialihbahasakan oleh Marianus 

Sinaga (2000; 26), jenis biaya dapat dibagi sebagai berikut : 

       “1. Engineered cost. 
             Adalah  biaya  yang  dikeluarkan  di  mana  terdapatnya  hubungan  
             sebab    akibat    antara    masukan   dengan   keluarannya.   Contoh 
             masukan  :  bahan baku,  biaya  tenaga  kerja, biaya energi. Contoh 
            keluaran : mobil, telepon, komputer. 
        2. Discretionary cost. 
            Adalah   biaya   yang   dikeluarkan  di  mana  hasil  keluarnya  tidak 
            dapat diukur. Biaya ini mempunyai karakteristik utama, yaitu :   
            1) Biaya yang  terjadi  sebagai  akibat  dari  keputusan yang diambil 
                 secara periodik untuk jumlah pengeluaran maksimum yang akan  
                 timbul. 
            2) Biaya-biaya  ini  tidak mempunyai hubungan sebab-akibat antara 
                 masukan dan keluaran. 
           Contohnya   :   biaya   yang   berhubungan  dengan  iklan,  hubungan 
           masyarakat,    pelatihan    untuk    eksekutif,   pendidikan,   dan   lain 
           sebagainya.  
       3. Infrastructure cost. 
           Adalah    biaya   yang   timbul   dari   kepemilikan  properti,   pabrik, 
           peralatan,  dan  biaya-biaya  lain  yang  dibutuhkan  untuk membuat 
           suatu organisasi berfungsi (jangka panjang).” 
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2.3.4 Biaya Operasional 

       Secara  umum biaya operasional sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya 

dengan operasional yang dilakukan suatu perusahaan dan diukur dalam satuan 

uang. 

       Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989; 4), biaya 

operasional adalah sebagai berikut : 

       “Biaya  operasional  merupakan seluruh dana baik langsung atau tidak 
         langsung    yang    diperoleh    dari    berbagai    sumber   (pemerintah, 
         masyarakat,  orang tua)  yang  diperuntukkan  bagi  penyelenggaraan  
         pendidikan.” 
 
       Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa biaya operasional 

merupakan biaya yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperuntukkan atau 

dipergunakan dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pendidikan. 

 

2.3.5 Jenis-jenis Biaya Operasional  

       Dalam buku Analisis Biaya, UNDP, Biro Perencanaan. Sekertariat Jendral 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta (1989; 4) dicantumkan bahwa 

konsep biaya operasional yang digunakan untuk menganalisa dan 

mengumpulkan biaya pada sekolah adalah : 

       “ 1. Direct cost (biaya langsung) 
         2. Indirect cost (biaya tidak langsung) 
         3. Social cost (biaya publik) 
         4. Private cost (biaya pribadi)” 
 
       Biaya langsung adalah biaya yang langsung berproses dalam produksi 

pendidikan di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan 

mutu pendidikan, biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. 

       Biaya tidak langsung adalah biaya yang dipergunakan oleh siswa agar dapat 

melaksanakan pendidikan. 

       Biaya publik adalah sejumlah biaya sekolah yang harus dipenuhi atau 

dibayar oleh masyarakat. 
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       Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk 

membiayai sekolah anaknya, dan termasuk di dalamnya forgone opportunities 

(biaya kesempatan yang hilang). 

 

2.4 Anggaran Biaya Operasional 

       Anggaran biaya operasional bukan merupakan tolak ukur efisiensi, namun 

untuk memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak melebihi yang 

disetujui dalam anggaran. 

       Menurut Stoner, dkk yang dialihbahasakan oleh Sindoro (2001; 262), 

pengertian anggaran biaya operasional adalah sebagai berikut : 

       “Anggaran biaya operasional merupakan anggaran yang menunjukkan 
         barang   dan   jasa  yang   diperkirakan   akan  dikonsumsi  oleh suatu 
         organisasi dalam periode anggaran.” 
       Menurut Mintarsih Danumihardja (2004; 50), bahwa: 
       “Anggaran       biaya       operasional      merupakan      rencana      yang 
        mengidentifikasi   sumber   daya   yang   dibutuhkan   dan   bagaimana 
        sumber  daya tersebut akan diperoleh untuk aktivitas dari hari ke hari 
        seperti     pelayanan,     pembelian,     barang     inventaris,    riset    dan  
        pengembangan.” 
 
Anggaran biaya operasional di sekolah pada umumnya terdiri dari : 

1. Biaya program rutin 

    Yang  terdiri  dari  biaya  barang  inventaris,  biaya kegiatan belajar mengajar, 

     biaya  gaji  dan  tunjangan,  biaya lembur, biaya pemeliharaan gedung, biaya 

     tunjangan beras, biaya keperluan alat kantor, biaya layanan daya/jasa. 

2. Biaya umum dan administrasi 

 

2.5 Pengendalian 

       Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, manajemen membutuhkan cara 

untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam perusahaan melakukan apa yang 

seharusnya mereka lakukan, agar tujuan perusahaan yang telah mereka tetapkan 

sebelumnya dapat tercapai. Untuk itu fungsi pengendalian dari manajemen 

diperlukan untuk mendukung hal tersebut di atas. 
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       Pengendalian merupakan kebijaksanaan, prosedur dan praktik yang 

diterapkan oleh manajemen untuk mengelola perusahaan dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien (suatu tindakan 

perbaikan). 

 

2.5.1 Pengertian Pengendalian 

       Menurut Welsch, dkk (2000; 5), pengertian pengendalian adalah : 

       “ Controlling  can  be  defined  as a  process  of  measuring and evaluating 
         actual  performance  of each organizational components of an enterprise 
         and   initiating   corrective   action   when  necessary  to  ensure  efficient 
         accomplishment of enterprise objectives, goals, policies and standards.” 
 
       Sedangkan menurut Usry & Hammer (2000; 15), menyatakan bahwa : 

       “Control   is   management’s  systematic  effort  to  achieve  objectives   by 

         comparing   performance   to  plans  and  taking  appropriate   action   to 

         correct important differences.” 

       Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupakan suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan operasi 

perusahaan telah dilakukan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian juga meliputi tindakan koreksi 

terhadap hal-hal yang pernah dilakukan agar pencapaian hal-hal tersebut dapat 

dilaksanakan. 

 

2.5.2 Tujuan Pengendalian Biaya 

       Tujuan pengendalian biaya menurut Wilson & Campbell, yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendra (2001; 252), adalah sebagai 

berikut : 

       “Tujuan    pengendalian    biaya   adalah   untuk   memperoleh   jumlah 
         produksi   atau   hasil  yang   sebesar-besarnya  dengan  kualitas  yang 
         dikehendaki  dari  pemakaian  sejumlah bahan  tertentu, tenaga kerja, 
        usaha,   atau   fasilitas,  yaitu  memperoleh  hasil  yang  sebaik-baiknya 
        dengan biaya yang sekecil-kecilnya.” 
 
       Maka tujuan pengendalian biaya operasional di sini adalah untuk 

tercapainya efisiensi biaya di mana biaya operasional yang dikeluarkan dapat 
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diarahkan pada usaha-usaha operasional yang maksimal untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

 

2.5.3 Proses Pengendalian 

       Menurut Welsch, dkk (2000; 16) dalam melakukan proses pengendalian 

ada beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain : 

       “1. Compare  actual  performance  for  the  period  with the planned goals 
             and standards. 
         2. Prepare   a   performance  report  that  shows  actual  results,  planned 
              results, and  any  difference  between  the  two  (i.e. variation above or 
             below planned results). 
         3. Analyze  the  variation  and  the  related  operations  to  determine  the 
             underlying causes of variations. 
         4. Develop  alternative  cources  of  action to correct any deficiencies and 
             learn from the successes. 
         5. Make  the  choice  (corrective action)  from  the  set  of alternative and   
             implement it. 
         6. Follow  up  to appraise the effectiveness of the correction : follow with 
             feed forward for replanning.” 
       Dalam melakukan pengendalian, tujuan yang ingin dicapai serta standar 

yang akan digunakan, ditentukan terlebih dahulu. Jadi jelaslah bahwa proses 

pengendalian pasti diawali dengan perencanaan. 

       Setelah rencana dijalankan, baru penilaian atas prestasi yang akan dicapai 

oleh manajemen tersebut dilakukan. Dalam penilaian ini, jumlah output yang 

dicapai dan besarnya input yang terpakai harus terukur. Setelah itu baru prestasi 

yang dicapai manajemen tersebut dapat dibandingkan dengan tujuan dan standar 

yang ditetapkan, maka harus dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang 

terjadi serta operasional yang berhubungan dengannya guna menentukan 

penyebab dari penyimpangan tersebut. Sesudah penyebabnya diketahui, baru 

dapat dibuat alternatif tindakan untuk memperbaiki penyimpangan yang materiil 

dari standar. Alternatif tindakan yang terbaik akan dipilih untuk diterapkan 

sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. 

       Pada akhirnya perusahaan tetap harus memperhatikan apakah tindakan 

koreksi telah berjalan secara efektif, dan pengalaman yang didapat dari masa-
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masa sebelumnya akan dijadikan masukan untuk melakukan perencanaan 

kembali. 

 

2.5.4 Jenis-jenis Pengendalian 

       Dalam melakukan pengendalian menurut Welsch, dkk., yang 

dialihbahasakan oleh Anassidik (2000; 16), menggunakan tiga jenis 

pengendalian sebagai berikut : 

       “1. Preliminary Control (Feed forward) 
             Adalah   pengendalian   yang   dilakukan   sebelum   suatu  kegiatan 
             dimulai  untuk  menjamin  bahwa sumber daya manusia dan bahan 
             baku  telah  disiapkan  dan  perusahaan  siap  untuk  melaksanakan 
             kegiatan.  
         2. Feedback Control 
             Adalah    pengendalian    yang    dilakukan    setelah    kejadian (pra 
             perencanaan)     yang     memusatkan     hasil     masa     lalu    untuk 
             mengendalikan kegiatan di masa datang. 
         3. Concurrent Control 
             Adalah   pengendalian   yang   dilakukan  dengan  jalan  mengawasi 
             kegiatan   yang   sedang   berlangsung   untuk   meyakinkan   bahwa 
             tujuan  telah  tercapai  dengan  mengikuti  kebijakan  dan prosedur 
             yang telah ditetapkan dengan benar selama melakukan kegiatan.” 

 
2.6 Pengendalian Biaya Operasional 

       Anggaran biaya operasional dalam hubungannya sebagai alat bantu 

manajemen dalam mengendalikan biaya, berguna untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam hubungannya dengan biaya operasional. 

       Kepentingan-kepentingan di atas akan dapat dicapai melalui pengukuran 

prestasi kerja secara terus menerus membandingkan hasil usaha yang riil dengan 

rencana dan standar kerja yang telah ditetapkan, secara terus menerus 

mengadakan kegiatan supervise dan segera memberikan umpan balik untuk 

perbaikan prestasi kerja melalui suatu tindakan koreksi. 

       Dalam proses pengendalian pusat biaya, kebijakannya dimulai dengan 

pembuatan anggaran biaya operasional yang disetujui oleh manajemen puncak. 

Anggaran biaya merupakan anggaran atas semua pengeluaran atau biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri maupun jasa 



 33

pelayanan dan untuk memperoleh pendapatan yang telah diproyeksikan 

sebelumnya pada suatu periode tertentu. 

       Dalam hal ini pimpinan menganut penyusunan anggaran berdasarkan 

responsibility budget di mana penyusunan anggaran pendapatan adalah per 

revenue center dan juga dengan anggaran biaya disusun per cost center. 

       Anggaran biaya ini bukan merupakan tolak ukur efisiensi, namun berguna 

dalam memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak melebihi jumlah 

yang telah disetujui dalam anggaran. 

       Anggaran biaya operasional bersifat untuk mengendalikan biaya operasional 

sehingga jika sasaran pengendalian tercapai maka pengendalian anggaran 

tersebut efektif. 

 

2.7 Evaluasi  Penerapan  Anggaran  Biaya Operasional Pendidikan Sebagai 

      Alat Pengendalian Biaya Operasional Pendidikan 

       Bahwa anggaran biaya operasional pendidikan dibuat dengan kemampuan 

tiap-tiap bagian dan disesuikan dengan sumber dana perusahaan yang 

operasionalnya dilaksanakan dalam kerangka setiap pusat pertanggungjawaban 

biaya yang terkait. Hal ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa anggaran 

dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi, jika proses pembuatan dilakukan 

berdasarkan karakteristik anggaran. Anggaran biaya operasional pendidikan 

dapat digunakan sebagai tolak ukur prestasi dengan cara realisasi diukur dan 

dibandingkan dengan rencana anggaran. 

       Tindakan pengendalian dimaksudkan untuk membantu memberikan arah 

pencapaian sasaran sedangkan evaluasi merupakan tindakan korektif yang 

dilakukan apabila terjadi deviasi. Oleh karena itu jelas sudah bahwa 

pengendalian dan evaluasi atas pusat pertanggungjawaban biaya hanya relevan 

dilaksanakan dalam konteks organisasi perusahaan apabila tindakan 

perencanaan atas anggaran biaya telah dilaksanakan terlebih dahulu. 

       Pengendalian biaya operasional secara umum dinyatakan efektif jika 

menggunakan alat anggaran, artinya manajemen puncak secara jelas 

memberikan arahan dalam penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki 
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perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan operasional 

dalam setiap pusat pertanggungjawaban biaya. 

       Sedangkan secara khusus dikatakan efektif jika manajer puncak telah 

melaksanakan fungsinya dengan memadai dalam upaya untuk terwujudnya 

sasaran yang ingin dicapai dan manajer pusat pertanggungjawaban telah secara 

memadai mencapai sasaran tersebut. 

 

 




