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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Penerapan 

 Agar suatu perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efesien, manajemen 

perusahaan memerlukan suatu alat bantu yang mempunyai penerapan dalam 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Pengertian tentang 

penerapan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1999: 1044) adalah : 

1. Penyusunan 

2. Aplikasi (pengaplikasian). 

   Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

penerapan adalah untuk mengetahui dalam penyusunan terdapat perbedaan atau 

penerapan dengan pengendalian yang terjadi di suatu perusahaan manufaktur atau 

industri. Sesuai dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, yang 

dimaksud dengan penerapan di suatu perusahaan adalah bagian dari aktivitas 

anggaran di dalam perusahaan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai salah satu 

alat untuk melaksanakan perencanaan dan pengendalian.  

 

2.2    Anggaran  

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba, di 

samping beberapa tujuan lainnya, serta turut menyukseskan program pemerintah 

di bidang ekonomi dan membuka kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap kegiatan yang 

akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisis dan diteliti secara seksama 

terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggungjawab.   

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada 

perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen 

semakin bertambah besar. Oleh karena itu, manajemen memerlukan alat bantu 

yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang 
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dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama 

manajemen, yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian adalah anggaran. Untuk 

mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat mangenai anggaran, di bawah ini 

akan dikemukakan beberapa pengertian atau definisi anggaran yang dinyatakan 

oleh para ahli. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran   

Pengertian anggaran menurut Syahrul dan Nizar (2000: 117) adalah 

sebagai berikut : “Anggaran adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam 

suatu periode tertentu atau merupakan rencana kegiatan dan progam kuantitatif 

yang diekspresikan dalam ukuran aktiva-aktiva, kewajiban atau utang, penerimaan 

dan pengeluaran. Kesemuannya termasuk di dalam upaya mencapai rencana 

tersebut, atau dalam ukuran kuantitatif lainnya, seperti unit-unit  produk atau 

jasa.”  

Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003: 6) 

pengertian anggaran adalah sebagai berikut : “Anggaran adalah suatu pendekatan 

yang formal dan sistematis terhadap pelaksanaan tanggungjawab manajemen 

dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.” Unsur-unsur yang terdapat 

dalam suatu anggaran, yaitu : 

1.  Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang 

akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2.  Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup kegiatan yang 

dilakukan manajemen dalam menjalankan perusahaan dan pengendalian. 

3.  Dinyatakan dalam unit (satuan) moneter atau satuan yang lain, yaitu 

suatu unit yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukan bahwa 

berlakunya suatu anggaran adalah untuk masa yang akan datang. 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa anggaran merupakan 

suatu rencana manajemen mengenai perolehan dan penggunaan sumber-sumber 

daya perusahaan yang dinyatakan secara formal dan terperinci dalam bentuk 
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kualitatif pada suatu periode tertentu. Dalam anggaran juga terdapat tindakan 

antisipasi untuk menyesuaikan keadaan dimasa yang akan datang dengan rencana 

yang telah ditetapkan, karena itu anggaran juga dipakai sebagai alat koordinasi 

dan implementasi rencana awal dengan aktivitas yang sedang berlangsung. 

  

2.2.2 Langkah-langkah Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi biasanya dikoordinasikan oleh 

komite anggaran dan departemen anggaran. Langkah-langkah penyusunan 

anggaran menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007: 10-11) adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis informasi masa lalu, lingkungan luar yang diantisipasi, dan 

SWOT. 

2. Menyusun perencanaan strategik dan program. 

3. Mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. 

4. Memilih taktik, mengkoordinasi, dan mengawasi operasi. 

5. Menyusun usulan anggaran. 

6. Menyerahkan revisi usulan anggaran. 

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran perusahaan. 

8. Revisi dan penerapan final anggaran perusahaan untuk diajukan kepada 

pemimpin perusahaan.  

 Dari langkah-langkah di atas dapat diketahui bahwa dalam penyusunan 

anggaran yang baik harus dilakukan secara tepat, agar dapat membantu manajer 

dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dan sesuai dengan rencana yang 

diinginkan dalam perusahaan tersebut. 

 

2.2.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Menurut Ellen, dkk (2001: 4) tujuan penyusunan anggaran adalah : 

1.  Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa 

yang hendak dicapai manajemen. 
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2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak 

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. 

3.  Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka memaksimalkan sumber daya. 

5.  Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu 

dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi. 

Dilihat dari karakteristik di atas dalam menyusun anggaran perlu banyak 

diperhatikan hal-hal yang dapat membantu dalam kelancaran tujuan  anggaran 

tersebut, sehingga memberi kemudahan bagi manajer dalam melaksanakan 

kegiatan perusahaan dan sesuai apa yang telah disusun sehingga tujuan 

penyusunan anggaran akan tercapai secara efektif dan efesien. 

 

2.2.4  Karakteristik Anggaran  

 Menurut Mulyadi (2001: 490) menyatakan bahwa suatu anggaran memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

 1. Anggaran dinyatakan dalam 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 tanggungjawab 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 dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 
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 Dilihat dari karakteristik di atas, anggaran merupakan suatu perkiraan 

mengenai hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu (umumnya satu 

tahun), yang dinyatakan dalam satuan unit moneter atau kuantitatif yang 

didalamnya terkandung komitmen dari manajemen untuk mencapai anggaran 

tersebut, selalu dievaluasi dan diotorisasi oleh tingkat manajemen yang lebih 

tinggi yang merupakan dasar untuk menilai kinerja dari manajer pelaksana 

anggaran tersebut. 

 

2.2.5  Syarat-syarat Anggaran 

 Agar anggaran dapat berjalan dengan baik perlu ditaati syarat-syarat 

anggaran Menurut R. A Supriyono (2001: 346), dalam penyusunan anggaran 

perlu memperhatikan beberapa syarat seperti berikut : 

 1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang memberi 

tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan 

tanggung jawab yang tegas. 

 2.  Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi : 

      a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasi 

anggaran. 

      b.  Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi. 

      c.  Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

 3. Adanya penilaian dan analisis, diperlukan untuk menetapkan alat 

pengukur prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis 

prestasi. 

          4. Adanya dukungan para pelaksana, anggaran dapat dipakai sebagai alat 

yang baik bagi manajemen jika ada dukungan aktif para pelaksana. 

 Anggaran normatif diperlukan sebagai acuan, syarat-syarat anggaran 

merupakan sebagian dari alat atau media penyusunan representatif sebagai dasar 

pengelolaan manajemen biaya operasional secara proposonal. Syarat-syarat 

anggaran sangat diperlukan sebagai penentu kelayakan yang sah untuk 

menentukan arah dalam pengelolaan sebuah perusahaan yang baik. 
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2.2.6 Jenis-jenis Anggaran 

 Sebagai alat bantu manajemen, anggaran perusahaan mempunyai lingkup 

luas. Seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan akan terkait dengan 

anggaran perusahaan tersebut. Oleh karena itu maka anggaran perusahaan terdiri 

dari berbagai macam anggaran yang mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Agus 

Ahyari (1994: 11-19) membagi anggaran kedalam beberapa jenis antara lain : 

   1. Berdasarkan isi anggaran 

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

Anggaran ini didukung oleh anggaran penjualan, anggaran produksi bahan 

baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, 

anggaran biaya administrasi dan umum dan sebagainya. 

 2). Anggaran Neraca (balance sheet budget) 

Didukung oleh anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, 

anggaran aktiva tetap, anggaran hutang dan sebagainya. 

   2. Berdasarkan jangka waktu 

 1). Anggaran Strategis (strategical budget) 

Merupakan anggaran jangka panjang, berisikan hal-hal yang bersifat 

umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang, gambaran 

perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. 

 2). Anggaran Taktis (Tactical budget) 

Merupakan anggaran jangka pendek atau anggaran operasional. Di dalam 

anggaran operasional segala kegiatan yang akan dilaksanakan diberikan 

rincian yang jelas sehingga mudah untuk diterapkandalam perusahaan. 

(1).  Anggaran periodik (periodical budget), merupakan anggaran yang 

disusun untuk suatu periode tertentu(pada umumnya satu tahun). 

(2).  Anggaran kontinyu (continual budget), merupakan anggaran yang 

disusun dalam jangka waktu yang sangat pendek, misalnya tiga, 

empat atau lima bulan, dimana jangka waktu anggaran ini akan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan tersebut. 
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3.   Berdasarkan fleksibel 

1. Anggaran Tetap (fixed budget), merupakan suatu anggaran yang 

disusun atas dasar satu tingkat kapasitas tertentu. 

2.  Anggaran Variabel (variable budget), merupakan suatu anggaran yang 

disusun berdasarkan atas interval (beberapa) kapasitas tertentu, dimana 

berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin dipergunakan dalam 

perusahaan. 

4.  Berdasarkan segi kelengkapan 

1). Anggaran komprehensif, merupakan anggaran yang disusun secara 

lengkap dan menyeluruh dari kegiatan di dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Pedoman umum yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan anggaran komprehensif : 

(1). Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari 

perusahaan. 

(2). Mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. 

(3). Menyusun rencana jangka panjang dan pendek. 

2). Anggaran Parsial, merupakan anggaran yang disusun sebagian saja 

yang meliputi bidang-bidang tertentu saja atau mempunyai ruang 

lingkup yang sangat terbatas. Perusahaan menyusun anggaran partial 

disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain : 

(1). Perusahaan mampu untuk menyusun anggaran secara keseluruhan 

karena tidak ada keahlian, sehingga anggaran yang dibuat hanya 

sebagian yang diperlukan saja. 

(2). Tidak tersedianya data yang lengkap tentang seluruh bagian yan 

ada dalam perusahaan. 

(3). Perusahaan kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang 

lengkap, sehingga disusun anggaran yang perlu saja. 

Dengan adanya jenis-jenis anggaran tersebut, diharapkan agar anggaran 

yang disusun oleh manajemen perusahaan cukup memadai sehingga dapat 

membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya yang lebih 

efektif dan efisien sehingga efektivitas setiap kegiatan perusahaan dapat tercapai. 
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2.2.7  Manfaat dan Kegunaan Anggaran  

 Menurut Agus Ahyari (1994: 5) menyatakan bahwa penggunaan anggaran          

di dalam perusahaan adalah sebagai berikut : 

1.   Perencanaan yang terpadu 

Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun  

perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Anggaran merupakan 

pencerminan seluruh kegiatan perusahaan yang bersangkutan sehingga 

penyusunan anggaran akan merupakan penyusunan seluruh rencana 

kegiatan dalam perusahaan secara terpadu. 

2. Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

Dengan adanya anggaran perusahaan, pelaksanaan kegiatan yang ada 

dalam  perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih pasti, 

karena didasarkan pada anggaran yang telah ada. Pelaksanaan dengan 

mempergunakan anggaran yang telah ditetapkan akan menghasilkan 

kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam 

perusahaan tersebut. 

3. Alat koordinasi dalam perusahaan 

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 

demikian melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan 

kegiatan dengan menggunakan anggaran sebagai pedoman koordinasi 

yang baik. Hal ini disebabkan oleh karena di dalam penyusunan 

anggaran tersebut sudah dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan 

bagian yang lain, sehingga pelaksanaan kegiatan yang berpedoman 

kepada anggaran tersebut sudah terkandung arti koordinasi yang 

sebenarnya. 

4.   Alat pengawasan yang baik 

Anggaran di samping berfungsi sebagai alat perencanaan, juga 

mempunyai fungsi ganda sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. 
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 5.  Alat evaluasi kegiatan perusahaan 

Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya, akan dapat melaksanakan evalusi rutin setiap selesai 

melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya 

satu tahun sekali manajemen perusahaan akan dapat menyusun evaluasi 

kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan 

menggunakan anggaran sebagai alat evaluasi. Seberapa jauh 

penyimpangan pelaksanaan kerja dari rencana yang telah disusun serta 

penyebab yang menimbulkan penyimpangan kerja tersebut dapat 

didiskusikan di dalam perusahaan serta dicarikan jalan keluarnya. 

Evaluasi semacam ini sulit dilakukan apabila tidak terdapat anggaran di 

dalam perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Gudono 

(1993: 185), terlepas dari jenis dan ukuran perusahaan, anggaran dapat 

memberikan manfaat bagi semua perusahaan, yaitu : 

1. Anggaran memaksa manajemen menentukan tujuan perusahaannya 

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Anggaran memaksa manajemen menganalisis masalah yang akan    

dihadapi dimasa yang akan datang. 

3.  Anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi penggunaan daya   

yang dimiliki sehingga semua kegiatan berjalan harmonis. 

4. Anggaran merupakan alat komunikasi antar bagian dan antar 

tingkatan. 

5.  Anggaran memberikan dasar bagi pengukuran prestasi. 

      Berdasarkan hal tersebut di atas, anggaran bermanfaat sebagai alat 

manajemen dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan 

pengendalian kerja serta kegiatan perusahaan yang dapat menguntungkan, 

sehingga sasaran dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat 

dicapai. 
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2.2.8  Keterbatasan Anggaran 

 Meskipun anggaran mempunyai banyak manfaat, anggaran juga tidak 

terlepas dari keterbatasan. Anggaran hanya sekedar alat bantu dan bukan 

pengganti manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan 

Adisaputro dan Marwan Asri (2003: 53) bahwa terdapat empat kelemahan yang 

membatasi anggaran, masing-masing kelemahan itu adalah : 

 1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka anggaran dapat 

terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan 

estimasi tersebut. 

 2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.  

 3. Aggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

  4. Kondisi yang terjadi tidak terlalu seratus persen sama dengan yang 

diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes. 

Jika melihat kelemahan tersebut di atas maka dalam menyusun anggaran 

harus dilakukan secara teliti, efektif dan efisien. Sehingga keterbatasan-

keterbatasan tersebut dapat menjadi acuan bagi penyusunan anggaran dalam 

menyusun anggaran yang lebih baik. 

  

2.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka dalam penyusunan 

anggaran harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu anggaran. Faktor-faktor tersebut menurut M. Munandar 

(2001: 11) dapat menjadi dua kelompok yaitu : 
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1. Faktor Internal yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di 

dalam perusahaan sendiri. 

 2. Faktor Eksternal yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di 

luar perusahaan, tetapi dirasakan mempunyai pengaruh kehidupan 

perusahaan. 

Adapun penjelasan dari faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Faktor Internal juga sering disebut sebagai faktor yang dapat 

dikendalikan (controllable), yaitu faktor-faktor yang dalam batas-batas 

tertentu masih bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan yang 

akan datang faktor internal, berupa : 

a. Penjualan-penjualan tahun lalu. 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, 

syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuatitatif) 

maupun keterampilan dan keahliaannya (kualitatif). 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 

g. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, bidang produksi, 

bidang pembelanjaan, bidang administrasi maupun bidang personalia. 

2. Faktor Eksternal, sering disebut sebagai fakta yang tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable), yaitu faktor-faktor yang tidak dapat 

dikendalikan dan tidak dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan, 

akibatnya perusahaanlah yang menyesusaikan dirinya, menyesuaikan 

kebijakan-kebijakannya dengan faktor-faktor eksternal tersebut. Faktor 

eksternal berupa :  

a. Keadaan persaingan  

b. Tingkat pertumbuhan penduduk 

c. Tingkat penghasilan masyarakat 

d. Tingkat pendidikan masyarakat 
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e. Tingkat penyebaran penduduk. 

f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.  

g. Berbagai kebijakan pemerintah, baik dibidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan.  

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

Begitu banyak faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran 

oleh karena itu penyusunan anggaran harus lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang telah dianalisis tersebut sebagai bahan pertimbangan atau tolak ukur dalam 

penyusunan anggaran. 

 

2.2.10 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Prosedur penyusunan suatu anggaran pada dasarnya dipengaruhi oleh jenis 

perusahaan itu sendiri. Ini disebabkan oleh perbedaan aktivitas dan permasalahan 

yang timbul pada masing-masing perusahaan. Meskipun demikian, terdapat 

persamaan umum dalam penyusunan anggaran. Stoner, Freeman dan Gilbert 

yang dialih bahasakan oleh Alexander Sindoro (1996: 260), mengemukakan 

prosedur penyusunan anggaran yang biasanya digunakan oleh suatu organisasi 

yaitu : 

1.  Top- Down Budgeting yaitu prosedur penyusunan anggaran di mana  

anggaran ditentukan oleh manajer tingkat atas dengan sedikit atau 

bahkan tidak ada konsultasi dengan manajer tingkat bawah. Mekanisme 

prosedur Top-Down Budgeting : 

a. Manajer tingkat atas menetapkan usulan anggaran. 

b. Usulan anggaran diserahkan pada komite anggaran untuk dinilai. 

c. Jika usulan anggaran sudah dinilai maka akan diserahkan oleh 

manajer tingkat atas. 

d. Setelah itu akan dilaksanakan oleh manajer tingkat menengah dan 

bawah. 
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2.  Bottom-Up Budgeting yaitu prosedur penyusunan anggaran disiapkan      

oleh pihak akan melaksanakan anggaran tersebut kemudian anggaran 

akan diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan 

persetujuan. Mekanisme Bottom-Up Budgeting : 

a. Manajer tingkat bawah membuat usulan anggaran. 

b. Usulan anggaran diserahkan pada manajer tingkat menengah untuk 

dibahas. 

c. Setelah itu akan diserahkan pada tingkat menengah untuk disahkan 

sebagai anggaran yang siap dilaksanakan. 

Anggaran yang disusun baru merupakan rancangan anggaran. Rancangan 

anggaran inilah yang diserahkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan untuk 

disahkan serta ditetapkan sebagai anggaran yang sah. Sebelum disahkan oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-

perubahan terhadap rancangan tersebut dan dimungkinkan untuk diadakannya 

pembahasan-pembahasan diantara pimpinan tertinggi perusahaan dengan pihak 

yang diserahi tugas menyusun rancangan anggaran tersebut. Setelah disahkan oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, maka rancangan anggaran akan dijadikan sebagai 

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

Sedangkan menurut Sofyan Harapan (2001: 83), ditinjau dari siapa yang 

membuatnya penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara : 

1. Otoriter atau Top down  

Anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran 

inilah yang dilaksanakan bawahan, tanpa keterlibatan bawahan dalam 

penyusunannya. Bawahan tidak diminta keikutsertaannya dalam 

penyusunan anggaran. Metode otoriter bisa cepat dan memenuhi selera 

pimpinan tetapi belum tentu dapat menggerakan partisipasi bawahan. 

Tetapi metode ini sangat tepat dipakai jika kemampuan relatif rendah 

dan suasana konflik terjadi dalam perusahaan.    
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2. Demokrasi atau bottom up 

Anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran 

disusun mulai dari bawahan sampai atasan. Bawahan diserahkan 

sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa 

yang akan datang. Metode ini tepat digunakan jika karyawan sudah 

memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran. Metode demokrasi 

agak lambat prosesnya karena melibatkan banyak orang dengan 

demokrasi agak lambat prosesnya karena melibatkan banyak orang 

dengan  banyak sifat dan keinginaan. Tetapi metode ini dapat mengajak 

partisipasi dan tanggungjawab bawahan. Hal ini banyak diikuti jika 

sumber daya manusia perusahaan memiliki kemampuan untuk itu.  

3. Campuran atau top down dan bottom up  

Disini perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan 

kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan 

bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan 

oleh bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. Metode campuran dapat 

mengurangi kelemahan-kelemahan didua metode. Anthony dan 

Govindarajan (2003: 416) menyatakan secara teoritis proses 

penyusunan anggaran yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut : 

1.  Dalam proses penyusunan anggaran dalam organisasi dilakukan oleh : 

a.  Departemen Anggaran, yang biasanya (tetapi tidak selalu)  

 melaporkan kepada pengawas perusahaan, menyusun arus informasi   

dari sistem pengontrolan anggaran. Departemen anggaran melakukan 

beberapa fungsi berikut ini : 

 -   Mengeluarkan bentuk dan proses untuk persiapan anggaran. 

 -  Mengkoordinasi dan mengeluarkan perkiraan dasar  keseluruhan 

perusahaan  yang akan menjadi dasar  bagi anggaran (perkiraan 

mengenai perekonomian). 

  -  Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan  baik antar unit  

perusahaan terkait. 

 



 24

  - Menganalisis anggaran yang diajukan  dan mengajukan usulan,   

pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian pada senior 

manajer. 

  - Menyusun proses  pembuatan perbaikan anggaran selama tahun 

tersebut.  

  - Mengkoordinasi  pekerjaan dari  departemen  anggaran  eselon lebih 

rendah (bisnis unit dari  departemen  anggaran). 

  - Menganalisis laporan pekerjaan terhadap anggaran mengartikan 

hasilnya dan menyiapkan ringkasan untuk senior manajer. 

b.  Panitia Anggaran, terdiri dari anggota senior manajer, seperti kepala 

bagian eksekutif, kepala bagian operasi dan kepala bagian keuangan.  

2.   Pengeluaran garis pedoman 

Apabila perusahaan mempunyai proses strategi perencanaan tahun 

pertama adalah permulaan dari proses persiapan anggaran manajer, 

langkah pertama dari proses persiapan anggaran adalah untuk 

mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan anggaran, 

untuk disebarkan kesemua manajer. Garis pedoman ini adalah yang ada 

distrategi perencanaan, dimodifikasi dengan perkembangan yang telah 

ditunjuk semenjak disetujui, khususnya dalam pelaksanaan perusahaan 

dalam tahun itu dan perkembangan kini. 

Contohnya : perkiraan inflasi  secara umum dan inflasi  untuk item 

tertentu seperti upah kebijaksanaan perusahaan tentang berapa banyak 

karyawan yang dipromosikan, kopensasi dari tiap level upah dan gaji, 

termasuk keuntungan karyawan dan kemungkinan untuk menyewa ahli. 

Sistemnya yaitu petugas anggaran mengembangkan garis pedoman dan 

manajemen senior menyetujuinya. Pada beberapa manajer level rendah 

dapat membahas garis pedoman sebelum disetujui. Staf juga 

mengembangkan jangka waktu untuk langkah-langkah dalam proses 

persiapan anggaran. Departemen anggaran kemudian menyebarkan 

materi keseluruh perusahaan.                      
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3.   Proposal awal anggaran  

Menggunakan garis pedoman, tanggungjawab manajer dibantu dengan 

staf mereka, mengembangkan permintaan anggaran. Karena sebagian 

besar tanggung jawab akan memulai anggaran tahunan dengan fasilitas 

yang sama, personel dan sumber lain yang mereka miliki pada saat ini, 

anggaran ini didasarkan pada level-level yang ada, yang kemungkinan 

diubah agar sesuai dengan garis pedoman. 

4. Negosiasi dalam proses negosiasi, pembuat anggaran membahas aggaran 

yang diajukan dengan atasannya. Atasan cenderung menilai validitas 

dari tiap penyesuaian. Biasanya pertimbangan yang mempengaruhi 

pelaksanaan anggaran tahunan merupakan perkembangan dari 

pelaksanaan tahun sebelumnya. 

5. Pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa 

level dalam organisasi, dan persetujuan terakhir disarankan oleh panitia 

anggaran kepada kepala eksekutif. 

6. Perbaikan anggaran. Salah satu prinsip pemikiran dalam penyusunan 

anggaran adalah prosedur perbaikan anggaran setelah disetujui. Jika 

dapat diperbaiki secepatnya, tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan 

persetujuan anggaran pada saat itu juga dipihak lain, jika perkiran 

anggaran tidak berarti, perbaikan anggaran mungkin tidak diperlukan. 

Ada dua tipe umum perbaikan anggaran : 

a.  Prosedur yang disiapkan secara sistematis (tiap triwulan) 

memperbaharui anggaran. 

b.  Prosedur yang mengijinkan membuat perbaikan dalam keadaan 

tertentu. 

7. Anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran 

jika ada penurunan dalam volume penjualan yang telah diantisipasi 

dalam perkembangan anggaran. Tentu saja urutan proses terseut tidak 

mutlak, dalam artian bahwa proses penyusunan anggaran yang 

dilakukan, adalah perusahaan yang berbeda akan berbeda pula 

prosedurnya. Mekanisme penyusunan anggaran dikemukakan pula oleh 
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Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003: 46) yang menyatakan 

bahwa anggaran perusahaan disusun oleh suatu komite anggaran. 

Komisi anggaran umumnya berada langsung di bawah Direksi. Sebabnya 

yang utama ialah karena baik dalam penyusunannya maupun dalam 

pelaksanaannya anggaran perlu melibatkan personalia dari berbagai bagian. 

Komite anggaran mengadakan pembahasan-pembahasan untuk mencapai 

kesepakatan bersama, sehingga anggaran yang disusun nanti merupakan hasil 

kesepakatan bersama, sesuai dengan kondisi, fasilitas, serta kemampuan masing-

masing bagian secara terpadu. 

Anggaran yang disusun oleh bagian administrasi maupun oleh komite 

anggaran baru merupakan rancangan anggaran (draft budget). Setelah diadakan 

revisi, anggaran tersebut disahkan dan didistribusikan ke setiap divisi dan bagian 

organisasi di bawahnya sebagai pedoman kerja dan sebagai alat pengawas kerja. 

 

2.3  Pengertian dan Penggolongan Biaya 

 Pemanfaatan informasi biaya oleh manajemen suatu perusahaan, akan 

mampu mengelola sumber ekonomi dalam perusahaan agar usaha yang dijalankan 

mampu menghasilkan laba yang memadai dengan investasi yang dilakukan. Hal 

ini penting mengingatkan nilai masukan yang dikorbankan perusahaan harus lebih 

rendah dibandingkan dengan nilai keluaran yang diperoleh perusahaan, sehingga 

kelangsungan kegiatan usaha perusahaan dapat terjamin dengan adanya 

pengelolaan biaya yang baik. 

 

2.3.1  Pengertian Biaya 

 Pengertian biaya menurut Mulyadi (2000: 8) sebagai berikut : “Biaya 

adalah pengorbanan ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk suatu tujuan tertentu.” Sedangkan menurut 

Kamus Istilah Akuntansi yang ditulis oleh Syahrul dan M. Afdi Nizar (2000: 

219), definisi biaya adalah : “Pengorbanan, yang diukur dengan harga yang 

dibayar, untuk memperoleh, menghasilkan, atau mempertahankan barang-barang 

dan jasa-jasa.” 
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Kesimpulannya dari definisi tersebut di atas terdapat empat unsur pokok, yaitu : 

1.  Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

  Biaya merupakan objek yang diproses oleh akuntansi biaya. 

2.  Di ukur dalam satuan uang 

  Biaya dapat berperan sebagai bagian dari akuntansi keuangan. 

3.  Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

     Biasanya yang terjadi yang penyebab satu-satunya karena adanya sesuatu  

yang dibiayai. 

4.  Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 

  Pengorbanan sumber ekonomi baik sudah terjadi maupun yang secara   

potensial akan terjadi. 

 

2.3.2  Penggolongan Biaya 

 Dalam akuntansi biaya, umumnya penggolongan biaya ditentukan atas 

dasar tujuan yang hendak dicapai dari suatu organisasi. Menurut Mulyadi (2000: 

14), penggolongan biaya menurut : 

1.   Penggolongan berdasarkan objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, maka objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan 

bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut biaya bahan bakar. 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok : 

a.  Biaya produksi 

b.  Biaya pemasaran 

c.  Biaya administrasi dan umum 

Jika biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum disebut juga 

biaya komersial (commercial expense). 
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3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang 

dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. 

Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat 

dikelompokkan menjadi : 

a. Biaya Langsung (direct cost), yaitu biaya yang terjadi, yang 

penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. 

Jika sesuatu itu tidak ada, maka biaya langsung tidak akan terjadi. 

Biaya langsung terdiri dari : 

1.  Biaya bahan baku 

2.  Biaya tenaga kerja langsung 

Sedangkan biaya langsung departemen (direct department costs) adalah 

semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu.  

b. Biaya Tidak Langsung (indirect cost), yaitu biaya yang terjadinya 

tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya langsung 

dalam hubungannya dengan produk disebut biaya produksi tidak 

langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya 

ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Dalam 

hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya 

yang tidak terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati 

oleh lebih dari satu departemen. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. Biaya dalam hubungannya ini dapat 

digolongkan menjadi : 

 a.  Biaya variable. 

 b.  Biaya semi variable pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran 

tersebut. 

 c.  Biaya tetap. 
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5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar 

jangka waktu manfaatnya biaya dapat dibagi menjadi : 

a. Pengeluaran modal, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. 

b.  Pengeluaran pendapatan, yaitu biaya yang hanya mempunyai 

manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. 

 Dari berbagai jenis penggolongan biaya yang dikemukakan di atas bahwa 

penggolongan biaya tersebut mempunyai kegunaannya masing-masing sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Walaupun penggolongan biaya perusahaan 

mempunyai jenis yang beraneka ragam dengan kegunaannya masing-masing dan 

secara umum mempunyai tiga manfaat pokok yaitu sebagai alat perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian. 

 

2.3.3  Biaya Operasi 

    Pengertian umum biaya operasi menurut Komaruddin (1994: 629) : 

“Biaya operasi adalah biaya yang dipergunakan untuk memproduksi barang-

barang dan pengeluaran untuk menjalankan usaha.” Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka biaya operasi secara umum dapat diartikan sebagai biaya-biaya 

yang terdapat dalam proses untuk memperoleh pendapatan.  

Total biaya operasi menurut Hammer dkk (1994: 29-31)  terdiri dari : 

1. Manufacturing cost (direct material, direct labor, and factory overhead). 

2. Commercial expense (marketing expense, and administrative expense). 

Manufacturing Cost merupakan jumlah dari dari 3 unsur biaya, yaitu : 

     a.  Biaya Bahan Baku adalah semua biaya yang membentuk bagian 

integral dari barang jadi dan yang dapat dimasukkan langsung dalam 

kalkulasi biaya produksi. 

   b. Tenaga Kerja Langsung adalah karyawan yang dikerahkan untuk 

mengubah bahan baku menjadi barang jadi. 

    c. Overhead Pabrik adalah biaya dari bahan tidak langsung dan semua 

biaya produksi lainnya yang tidak dibebankan langsung pada suatu 

produk. 
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         1. Bahan tidak langsung adalah bahan yang dibutuhkan guna 

menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya kecil atau 

rumit, sehingga dapat dianggap sebagai bahan langsung yang 

ekonomis. 

      2. Pekerja tidak langsung adalah karyawan yang dikerahkan, 

tidaksecara langsung mempengaruhi pembuatan atau 

pembentukan barang jadi. 

Commercial Expense dibagi dalam dua kelompok, yaitu : 

a.  Beban Pemasaran, adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka 

memasarkan produk atau barang dagangan dimana biaya tersebut 

timbul pada saat proses produksi diselesaikan dan barang sudah 

dalam kondisi siap dijual. Seperti gaji, penjualan, iklan, hiburan,  

ongkos perjalanan, ongkos angkut, beban penjualan dan lain-lain. 

 b. Beban Administrasi, adalah meliputi biaya yang dikeluarkan dalam 

mengatur dan mengendalikan organisasi, meliputi biaya dalam 

rangka penentuan kebijaksanaan perencanaan, pengarahan dan 

pengawasan terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Seperti gaji administrasi dan kantor, sewa, pajak bumi dan bangunan, 

alat-alat tulis dan lain-lain. 

 Dari pengertian biaya operasi tersebut, biaya operasi dikaitkan biaya-biaya 

yang terjadi dan terdapat dalam lingkungan biaya operasi, serta bagian-bagian 

yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh bagian operasi.  

 

2.3.4   Anggaran Biaya Operasi 

  Anggaran biaya operasi merupakan batasan pengeluaran biaya operasi yang 

dapat dilakukan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. 

Anggaran biaya operasi ini bukan merupakan tolak ukur efisiensi, namun untuk 

memberikan pedoman agar biaya yang sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang 

telah disetujui dalam anggaran. 
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Pengertian anggaran biaya operasi menurut Stoner dkk yang dialih 

bahasakan oleh Alexander Sindoro (1996: 262) adalah sebagai berikut : 

“Anggaran biaya operasi merupakan anggaran yang menunjukan barang-barang 

dan jasa yang diperkirakan akan dikonsumsi oleh suatu organisasi dalam periode 

anggaran.” 

Anggaran biaya operasi merupakan alat pengendalian yang baik karena 

dengan membandingkannya dengan kinerja aktual, dapat dijadikan dasar untuk 

menilai setiap manajer pusat pertanggungjawaban, apakah telah menjalankan 

kewajibannya yang terdapat dalam anggaran biaya operasi yang berhubungan 

dengan bagian yang menjadi tanggungjawabnya. Anggaran biaya operasi ini dapat 

dibagi menjadi dua yaitu :  

a. Anggaran Tetap, yang memperhitungkan satu jenis biaya tanpa 

memperhatikan tingkat aktivitasnya. 

b. Anggaran Fleksibel, anggaran yang disusun berdasarkan volume 

aktivitas yang berbeda-beda. 

Dari pengertian anggaran biaya operasi tersebut, anggaran merupakan 

struktur operasional yang meliputi seluruh aspek-aspek biaya operasional dan 

sebagai penggerak sistem perusahaan secara efektif dan efisien sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 

2.4  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. Oleh karena itu, fungsi pengendalian dari manajemen 

diperlukan untuk mendukung hal tersebut.   
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2.4.1 Pengertian Pengendalian  

            Pengendalian merupakan kebijaksanaan, prosedur yang praktek yang 

ditetapkan oleh manajer dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien, mencangkup koreksi atas kekurangan, 

kelemahan, dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian operasi agar selaras 

dengan pedoman yang digunakan. Pengendalian bisa diartikan sebagai usaha 

sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara 

membandingkan prestasi kerja yang telah dicapai dengan rencana yang telah 

ditetapkan serta mengambil tindakan yag tepat untuk mengoreksi perbedaan yang 

material. Pengertian pengendalian menurut Syahrul dan M. Afdi Nizar (2000: 

208) adalah sebagai berikut: Pengendalian adalah penggunaan atau implemintasi 

suatu metode keputusan dan penggunaan umpan balik, sehingga tujuan-tujuan dan 

rencana-rencana srategis perusahaan dapat dicapai dengan optimal. Untuk 

melakukan pengendalian ini para manajer mempelajari akutansi dan laporan-

laporan lain, kemudian membandingkannya dengan rencana-rencana yang 

ditetapkan sebelumnya. Perbandingan ini bisa menunjukan di mana operasi tidak 

akan berhasil seperti yang direncanakan dan siapa yang bertanggungjawab. 

Umpan balik yang diterima manajemen bisa menunjukan kebutuhan perencanaan 

kembali, untuk melakukan strategi-strategi baru, atau penyusunan kembali 

struktur organisasi. 

Selain itu Milton F.Usri dan Hammer (1997: 5) mendefinisikan 

pengendalian adalah sebagai berikut : “Pengendalian (control) merupakan usaha 

sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan 

prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk 

mengkoreksi perbedaan yang penting.” 

 

 

 

 

 

 

 



 33

2.4.2   Tujuan Pengendalian 

           Tujuan pengendalian biaya menurut Syahrul dan M. Afdi Nizar (2000: 

223-224) dalam Kamus Istiah Akuntansi dinyatakan bahwa : Pengendalian biaya 

merupakan langkah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa 

tujuan biaya dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan 

bahwa semua segmen organisasi berfungsi konsisten dengan kebijakannya. 

Tujuan pengendalian merupakan sasaran yang ingin dicapai dengan melaksanakan 

beberapa tindakan. Adapun tujuan pengendalian itu adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menyelidiki pelaksanaan kegiatan yang sedang 

atau yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan berjalan secara efesien 

serta untuk mengetahui peningkatan efisiensi dimasa yang akan 

datang. 

3. Memperbaiki dan menilai tepat waktu atau tidaknya suatu keputusan 

yang diambil. 

            Dari definisi tersebut, diketahui bahwa pengendalian biaya merupakan 

langkah yang harus ditempuh oleh manajemen guna menjamin tujuan biaya dan 

fungsi-fungsi dalam organisasi sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan 

agar tercapai efisiensi biaya. 

 

2.4.3   Jenis-jenis Pengendalian 

  Menurut Glenn A. Welsch, 2000 berdasarkan waktu persiapan dan 

pelaksanaannya, secara umum bentuk pengendalian suatu perusahaan dapat 

diolongkan menjadi : 

  “1.  Pengendalian Awal (feedforward control) 

    2.  Pengendalian Berjalan (concurrent control)    

             3.  Pengendalian Umpan Balik (feedback control).” 
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Penjelasan dari jenis-jenis pengendalian tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

 1.  Pengendalian Awal 

Dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk 

menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan baku telah disiapkan 

dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. 

 2.  Pengendalian Berjalan 

Biasanya dalam betuk laporan kinerja berkala. Pemantauan (dengan 

menggunakan observasi personal dan laporan-laporan) terhadap 

aktivitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan 

kebijakan serta prosedur yang telah diterapkan dengan benar selama 

operasi perusahaan. 

3. Pengendalian Umpan Balik 

 tindakan pasca operasi, memfokuskan pada hasil periode sebelumnya 

untuk mengendalikan aktivitas di masa mendatang. Menurut Milton F. 

Usry, Hammer, yang dialihbahasakan oleh Alfonsus Sirait dan 

Herman wibowo (1997: 461), sistem pengendalian biaya yang efektif 

memiliki dua karakteristik pokok, yaitu : 

1)  Rencana teknis yang kokoh dengan penentuan sasaran pada tingkat 

prestasi yang memberi tantangan tetapi bisa dicapai dan disertai 

sistem pelaporan yang memisahkan biaya yang terkendali dalam 

jangkauan tanggungjawab seorang manajer dengan biaya yang 

terkendali pada semua bagian organisasi. 

2) Biaya manajemen yang tanggap perilaku orang-orang dalam suatu 

lingkungan orang tertentu. Hal ini memerlukan perpaduan yang 

tepat dari : 

a. Keikutsertaan para manajer dalam penerapan sasaran kegiatan 

mereka sendiri. 

b.   Kepemipinan manajer eksekutif. 

c. Jaringan komunikasi yang terbuka agar setiap manajer merasa 

bahwa pandangan mereka ditanggapi secara serius. 
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d. Prosedur pengkajian yang mengungkapkan dan mencegah 

pelaksanaan kerja yang tidak optimal dan keuntungan pribadi 

yang diperoleh dengan mengorbankan keseluruhan organisasi. 

 

2.4.4  Proses Pengendalian  

 Dengan adanya pengendalian biaya operasi yang efektif, maka akan dapat 

dilakukan analisis sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sehingga kemudian 

akan dapat pula segera dilakukan koreksi untuk perbaikan. Pengendalian penting 

bagi manajemen dan dilakukan bukan atas dasar kecurigaan, akan tetapi 

merupakan suatu bagian yang terpadu dalam melaksanakan pekerjaan yang 

terencana dan melangkah pada kemajuan aktivitas suatu perusahaan. Menurut 

Wilson dan Campbell (1996: 83) pada dasarnya proses pengendalian yang 

terjadi adalah:   

          “1. Menetapkan suatu norma standar pengukuran 

2. Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya dengan norma standar 

3. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau varians 

4. Mengambil tindakan korektif yang perlu.” 

 

2.4.5  Pengendalian Biaya 

 Menurut Kamus Istilah Akuntansi yang ditulis oleh Syahrul dan M. Afdin 

Nizar (2000: 223) pengendalian biaya adalah : “Langkah-langkah yang diambil 

oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan biaya yang telah 

ditetapkan dalam tahap perencanaan telah berhasil dicapai dan juga untuk 

memastikan bahwa semua bagian atau segmen organisasi berfungsi sesuai atau 

konsisten dengan kebijakan-kebijakan.”  

  Menurut Apandi Nasehatun (1999: 214), pengendalian biaya berarti : 

Serangkan langkah-langkah mulai dari penyusunan satu rencana biaya sampai 

kepada tindakan yang perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah 

ditetapkan (rencana) dengan yang sesungguhnya (realisasi). Pada dasarnya, 

pengendalian biaya dapat dibagi dalam empat langkah, yaitu sebagai berikut : 
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  a. Mencari dasar-dasar dan menetapkan standar untuk biaya. 

           b. Membandingkan antara biaya standar dan biaya yang sesungguhnya. 

           c. Mencari dan menentukan bagian organisasi perusahaan adapun diluarnya 

yang bertanggungjawab atas adanya penyimpangan. 

           d. Melakukan tindakan untuk mengurangi atau mengakhiri penyimpangan. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

adalah usaha untuk membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan untuk 

mengkoreksi perbedaan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.5 Penerapan Anggaran Biaya Operasi Sebagai Alat Bantu Manajemen 

dalam Pengendalian Biaya Operasi 

        Anggaran biaya operasi dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan tiap-

tiap bagian dan disesuiakan dengan sumber dana perusahaan. Operasionalnya 

dilaksanakan dengan kerangka setiap pusat pertanggungjawaban biaya yang 

terkait. Hal ini didasari oleh suatu pemikiran bahwa anggaran digunakan sebagai 

tolak ukur prestasi jika proses pembuatan dilakukan berdasarkan karakteristik 

anggaran. 

Anggaran biaya operasi 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 yang korektif yang dilakukan apabila 

terjadi deviasi. 

Pengendalian biaya secara umum dinyatakan efektif jika dengan 

menggunakan alat anggaran, artinya manajemen puncak perusahaan secara jelas 

memberikan arahan dalam penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan operasi utamanya 

dalam setiap pertanggungjawaban biaya.    
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Anggaran biaya operasi dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan 

tiap-tiap bagian dan disesuaikan dengan sumber dana perusahaan. Operasionalnya 

dilaksanakan oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. Anggaran biaya 

ini merupakan tolak ukur efisiensi, sehingga berguna dalam memberikan pedoman 

agar biaya sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam 

anggaran. Anggaran biaya operasi berfungsi untuk mengendalikan biaya operasi, 

sehingga jika sasaran pengendalian tercapai, pengendalian tersebut dikatakan 

efektif. 

Pengendalian biaya operasi secara umum dinyatakan efektif, jika 

menggunakan alat anggaran, artinya manajemen puncak secara jelas memberikan 

arahan dalam penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan operasi utamanya dalam setiap 

pusat pertanggungjawaban  biaya. Sedangkan secara khusus dikatakan efektif, jika 

manajer puncak telah melaksanakan fungsinya dengan memadai dalam upaya 

terwujudnya sasaran yang ingin dicapai yaitu efisiensi biaya operasi. Sebagai 

tambahan, tentu saja diharapkan secara normal realisasi mendekati anggaran yang 

ditetapkan. 

 

  

 

 

  

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


