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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Peranan 

 Konsep tentang peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

(2002:243) adalah :  

“ Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 
maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, 
yaitu : 
1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 
2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu 
dalam masyarakat sebagai organisasi. 
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur 
sosial.” 
 Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan secara keseluruhan bahwa peranan 

adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya 

pada organisasi. 

 

2.2 Anggaran 

 Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dan disertai cara-cara 

pengendaliannya agar tujuan tersebut tercapai. Perencanaan merupakan dasar untuk 

mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Perusahaan seringkali menggunakan sistem perencanaan dan pengendalian 

yang disebut profit planning and control atau sebagai manajerial budgeting. Hasil 

dari budgeting tersebut adalah budget atau anggaran. Anggaran merupakan rencana 
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sebagai salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian untuk 

setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan. 

Dalam anggaran, perencanaan dilakukan dengan menjabarkan secara 

terperinci dalam bentuk kuantitatif dan menyeluruh mengenai apa yang hendak 

dicapai dan bagaimana cara pencapaiaannya. Selain itu anggaran yang dapat 

digunakan oleh pihak manajemen sebagai alat pengendalian bagi perusahaan dengan 

cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana dalam bentuk kuantitatif. 

Hasil pelaksanan kemudian digunakan sebagai feed back untuk perencanaan atau 

pembuatan anggaran periode berikutnya. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

 Pengertian anggaran terus menerus mengalami perkembangan, hingga kini 

anggaran mempunyai definisi yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan pengertian 

yang lebih tepat dan jelas mengenai anggaran, penulis akan mengemukakan beberapa 

pengertian anggaran yang dinyatakan oleh para ahli dibawah ini : 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2001 : 361) mengemukakan pengertian 

anggaran adalah : 

“A budget is a management plan, with the implicit assumption that positive 

steps will be taken by the budgetee-the manager who prepares the budget-to 

make actual events corespond to the plan“. 

 M. Munandar (2005:1) mengemukakan pengertian anggaran sebagai berikut :  

“Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter 

dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang“. 
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 Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003:6) mengemukakan pengertian 

anggaran adalah sebagai berikut : 

“Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi 

dan pengawasan“. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan  bahwa : 

1. Anggaran harus bersifat formal, artinya bahwa anggaran disusun dengan 

sengaja dalam bentuk tertulis. 

2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran harus disusun 

secara berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

3. Setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan atas dasar beberapa asumsi yang ada. 

4. keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan fungsi 

manajer dari segi perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan aspek yang berhubungan dengan kegiatan di masa yang akan datang yang 

disusun oleh manajemen secara formal maupun tertulis, dinyatakan dalam satuan uang 

atau kuantitas lainnya dengan maksud untuk membantu manajemen dalam rangka 

melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2.2 Pengelompokan Anggaran  

 Sebagai alat bantu manajemen, anggaran mempunyai ruang lingkup yang luas 

oleh karena itu perlu diketahui pengelompokan anggaran yang benar. Anggaran yang 

satu dengan yang lainnya akan berbeda baik dari isi, bentuk maupun kegunaannya 
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menurut Nafarin (2000:17) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut 

pandang berikut ini : 

1. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari : 
1) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval 

(kaisar) kapasitas(aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri 
anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas(kegiatan) 
yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 
unit- 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel. 

2) Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat 
kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 1000 unit, dengan 
demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 
unit. Anggaran tetap juga disebut dengan anggaran statis. 

 
2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

1) Anggaran periodik adalah  anggaran yang disusun untuk satu peride 
tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir 
periode anggaran. 

2) Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 
perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan 
perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami 
perubahan. 

 
3. Menurut jangka waktunya , anggaran terdiri dari : 

 
1) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis),adalah anggaran yang dibuat 

dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun, anggaran untuk 
keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. 

2) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang 
dibuat denagan jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran untuk 
keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang 
yang disebut anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang 
tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan 
sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

 
4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran 

keuangan. Kedua anggaran ini dipadukan disebut anggaran induk (master 
budget). Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan 
perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. 
Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi  anggaran triwulanan dan anggaran 
triwulan ini dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 
1) Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan 

laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari : 
1. Anggaran penjualan 
2. Anggaran biaya pabrik 
3. Anggaran beban usaha 
4. Anggaran laporan laba rugi  

2) Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. 
Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari : 
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1. Anggaran kas 
2. Anggaran piutang 
3. Anggaran persediaan 
4. Anggaran utang 
5. Anggaran neraca 
 

5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari : 
1) Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian anggaran dari berbagai 

macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran 
komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan 
anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. 

2) Anggaran partial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, 
anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. 
Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat 
menyusun anggaran operasional 

 
6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari : 

a. Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan 
tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Misalnya 
anggaran untuk penelitian dan pengembangan. 

b. Performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 
aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah 
biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak 
melampaui batas.” 

 
 Jadi dapat disimpulkan dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu 

pada dasar penyusunan, cara penyusunan, jangka waktunya, menurut bidang 

kemampuan menyusun, dan fungsinya. 

 

2.2.3 Karakteristik Anggaran 

 Anggaran mempunyai beberapa aspek yang berbeda dibandingkan peramalan. 

Anggaran merupakan proses rencana manajemen yang berdasarkan asumsi bahwa 

langkah-langkah positif akan diambil oleh penyusun anggaran agar realisasi kegiatan 

sesuai dengan anggaran yang disusun, dilain pihak peramalan menurut R. A. 

Supriyono (2001 : 41) adalah : 

“Peramalan adalah proses prediksi mengenai apa yang akan terjadi, tanpa 

membawa implikasi pada peramal bahwa dia akan berusaha mempengaruhi 

realisasi ramalannya“. 
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 Adapun perbedaan karakteristik anggaran dengan peramalan yang 

dikemukakan oleh R. A. Supriyono (2001 : 41) sebagai berikut : 

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

anggaran. 
   5.  Setelah disahkan tidak dapat diubah kecuali ada kondisi khusus. 
   6. Secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggarannya dan penyimpangan 

dianalisis dan dijelaskan. 
 
Sedangkan ramalan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1.  Dapat dinyatakan dalam ukuran moneter dan bukan moneter. 
2.  Dapat dilakukan sembarang waktu. 
3.  Peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. 
4.  Tidak selalu disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi. 

      5. Segera diperbaharui jika ada informasi baru yang menunjukkan perubahan   
kondisi. 

6.  Penyimpangan terhadap ramalan tidak dianalisis secara formal atau periodik “. 
 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ramalan hanya merupakan suatu 

prediksi atau perkiraan yang dilakukan peramal mengenai apa yang akan terjadi 

dimasa yang akan datang tanpa dibebani tanggung jawab yang diperkirakannya. 

Sedangkan anggaran ditetapkan manajemen melalui perencanaan yang matang dengan 

asumsi bahwa langkah-langkah positif yang akan diambil penyusun anggaran dapat 

direalisir dan manajer bertanggung jawab penuh atas implikasi pencapaian 

realisasinya. Jadi, perbedaan antara anggaran dan peramalan adalah bagaimana 

manajer berusaha mempengaruhi realisasi ramalannya. Namun demikian, peramalan 

mempengaruhi dasar penyusunan anggaran. 

     

2.2.4 Syarat-syarat Anggaran  

 Agar anggaran yang dihasilkan memberi manfaat bagi perusahaan, maka 

menurut R. A. Supriyono (2001 : 45) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

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

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai 
  Sistem akuntansi yang memadai meliputi : 

1. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 
sehingga dapat diperbaharui dan dihitung penyimpangannya. 

2. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, 
anggaran dan selisih. 

3. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggung jawaban 
 
3) Adanya penelitian dan analisis 

  Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur  
  prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 
 

4) Adanya dukungan pelaksana 
  Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika 
  ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. 
   
 Dengan terpenuhinya syarat-syarat anggaran tersebut, diharapkan agar 

anggaran yang disusun oleh manajemen perusahaan cukup memadai sehingga dapat 

membantu manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerialnya dengan lebih 

efektif dan efisien sehingga efektivitas setiap kegiatan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.2.5 Fungsi Anggaran 

 Anggaran selain berguna sebagai alat perencanaan dan pengendalian, juga 

berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menentukan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, sasaran apa yang akan dituju, dan bagaimana mengatur seluruh 

sumberdaya yang tersedia serta mengawasi sejauh mana pencapaian dari harapan 

perusahaan. 

 Munandar (2005 : 50) mengemukakan bahwa anggaran mempunyai kegunaan 

pokok yaitu : 

1. Sebagai pedoman kerja 
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan target-target 
yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan 
datang.  
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2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
Perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerjasama dengan baik untuk ke 
sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya 
perusahaan akan lebih terjamin. 

3. Sebagai alat pengawasan kinerja  
Anggaran berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk 
menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan 
membandingkan apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai 
oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah perusahaan telah sukses 
bekerja ataukah kurang sukses bekerja. Dari pembandingan tersebut dapat pula 
diketahui sebab-sebab penyimpangan antar anggaran dengan realisasinya, 
sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan 
yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencan anggaran 
selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat. 
 

 Selain itu  anggaran mempunyai beberapa fungsi seperti yang dikemukakan 

oleh R. A. Supriyono (2001 : 42) sebagai berikut : 

 “ 1. Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban 
Anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan 
kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan 
program atau bagian dari program dalam jangka pendek, umumnya satu 
tahun. Dalam penyusunan anggaran, manajer pusat pertanggungjawaban 
harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar dan kondisi 
perusahaan 

    2. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek 
Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian rencana dan tindakan 
berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja 
secara selaras kearah pencapaian tujuan. 

   3.Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat 
pertanggungjawaban 
Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan 
tujuan, strategis, kebijaksanaan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan 
yang timbul. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tindakan 
organisasi ikut berperan serta dalam proses anggaran. Selanjutnya, setiap 
organisasi yang bertanggungjawab terhadap anggaran harus dinilai tentang 
prestasinya melalui laporan pengendalian periodik 

 4.Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat    
     pertanggungjawaban yang dipimpinnya 

Anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana 
didalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Memotivasi para 
pelaksana dapat didorong dengan pemberian insentif dalam bentuk hadiah 
berupa uang, penghargaan dan sebagainya kepada mereka yang 
berprestasi. 

5.Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat 
pertanggungjawaban dan para manajernya 
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Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena 
anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang 
ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian 
pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan, 
sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul. Penyimpangan 
tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan 
umpan balik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

 6. Alat pendidikan para manajer 
Anggaran yang berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer 
tentang bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban 
yang dia pimpin dan sekaligus menghubungkan dengan pusat 
pertanggungjawaban lain dalam organisasi yang bersangkutan.“.  

 

2.2.6. Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran 

 Usaha-usaha manusia akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang oleh 

kebijakan-kebijakan yang terarah dan dibantu oleh perencanaan yang matang. Begitu 

pula halnya dengan perusahaan, perusahaan yang cenderung memandang ke depan 

akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukan pada masa yang akan datang. 

Sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan tersebut tinggal berpegang pada rencana 

yang telah disusun sebelumnya. 

Anggaran memberikan beberapa keuntungan bagi manajemen sebagaimana 

yang dikatakan R. A Supriyono (2001 : 44) sebagai berikut : 

1. Tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah 
2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk 
mempelajari secara seksama suatu masalah sebelum diputuskan 

3. Menyediakan cara-cara untuk memformalisasikan usaha perencanaan 
4. Mengembangkan iklim profit minded dalam perusahaan, mendorong sikap 

kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan 
sumber-sumber perusahaan 

5. Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana 
operasi sebagai bagian yang ada pada organisasi 

6. Memberikan kesempatan pada organisasi untuk meninjau kembali secara 
sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan 

7. Mengkoordinasikan, menghubungkan, dan membantu mengarahkan investasi 
semua usaha-usaha organisasi ke saluran yang paling menguntungkan 

8. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan 
semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan berguna dan 
menyediakan perangkat (insentif) untuk pelaksanan yang sehat 
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9. Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau standar 
untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimabngan manajemen dan eksekutif 
secara individual . 

 Dengan demikian jelaslah bahwa banyak sekali keuntungan yang dapat 

diambil didalam penggunaan anggaran. Akan tetapi, perlu disadari bahwa dalam 

penyusunan angggaran yang terpenting bukan kesempurnaan anggaran, karena sulit 

untuk membuat suatu anggaran yang sempurna disebabkan oleh keterbatasan-

keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu yang terpenting adalah bagaimana cara 

menggunakan anggaran secara bijakasana yaitu dengan jalan anggaran dilaksanakan 

seefektif mungkin sehingga paling tidak dalam pelkasananya tidak terlalu 

menyimpang dan anggaran dapat dijadikan pedoman kerja. 

 Meskipun anggaran memiliki banyak keuntungan, namun juga memiliki 

beberapa keterbatasan. Menurut R. A. Supriyono (2001 : 45) keterbatasan anggaran 

adalah : 

 “1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang   
ketepatannya tergantung pada keamanan pengestimasian dan 
pemproyeksian 

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

   3.  Tidak ada kerjasama dan koordinasi 
   4.  Tidak dapat menggantikan fungsi manajemen “. 
 

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

 Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran yang 

termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya 

nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat diperlukan berbagai data, 

informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menyusun suatu anggaran. 

 Menurut Munandar (2005 : 17) ada dua faktor yang mempengaruhi 

penyusunan anggaran yaitu : 
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1. Faktor intern yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam 
perusahan sendiri misalnya :   

a. Penjualan tahun yang lalu meliputi kualitas harga dan sebagainya 
b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan seperti pemilihan media promosi, cara penetapan harga jual 
dan sebagainya 

c. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahlian yang dimiliki 
d. Modal kerja yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan penambahan 

dimasa yang akan datang 
e. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan masih dapat mengatur 

dan menyesuakan faktor-faktor ini dengan apa yang ingin dilakukan 
pada waktu yang akan datang oleh karena itu faktor-faktor ini sering 
disebut faktor yang dapat diatur dan diawasi (controllable)  

 
2. Faktor efisien yaitu data , informasi, pelaksanaan ynag terdapat di luar 

perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran perusahaan. 
Faktor-faktor tersebut adalah : 

a. Keadaan persaingan di pasar 
b. Kondisi perusahaan dalam persaingan 
c. Tingkat pertumbuhan penduduki 
d. Tingkat penghasilan masyarakat 
e. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan keamanan 
f. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. Perusahan 

tidak mampu mengatur faktor-faktor ekstern ini sesuai dengan apa 
yang diinginkan, perusahaan harus menyesuaikan diri dengan faktor 
ekstern tersebut. Oleh karena itu faktor-faktor ekstern ini sering juga 
disebut sebagai faktor-faktor yang tidak dapat diukur dan diawasi 
(uncontrollable)”. 

 

2.2.8  Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Penyusunan anggran biasanya dilakukan oleh komite anggaran. Komite 

tersebut anggotanya terdiri dari para manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok 

perusahaan sesuai dengan prinsip partisipasi anggaran. Anggota tersebut meliputi : 

manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan dan 

manajer akuntansi. 

 Anggaran memerlukan proses penyusunan. R. A. Supriyono (2001 : 49) 

mengemukakan bahwa : 

 “Penyusunan anggaran adalah proses akuntansi dan juga proses manajemen. 
Proses akuntansi berarti penyusunan anggaran merupakan studi terhadap 
mekanisme, prosedur untuk merakit data dan membentuk anggaran. Proses 
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manajemen berarti penyusunana anggaran merupakan proses penetapan 
peran tiap manajemen dalam melaksanakan program atau bagian 
program”. 

  

 Stoner, Freeman dan Gilbert (1996 : 260) yang dialih bahasakan oleh 

Alexander Sindoro mengemukakan dua prosedur penyusunan anggaran yang biasanya 

digunakan oleh suatu organisasi : 

 “ 1.Top Down Budgeting 
        Yaitu prosedur penyusunan anggaran yang mana anggaran ditentukan 

oleh    manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada 
konsultasi dengan manajemen tingkat bawah. 

    2. Bottom Up Budgeting  
  Yaitu prosedur penyusunan anggaran dasar disiapkan oleh pihak yang 

akan melaksanakan anggaran tersebut. Kemudian anggaran akan 
diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan 
persetujuan”. 

  

 Kebanyakan perusahan akan menggunakan Bottom Up Budgeting dengan 

pertimbangan bahwa merekalah yang mengetahui apa yang akan diperlukan oleh 

perusahaan, sehingga dapat dipersiapkan suatu perincian yang lebih realistis untuk 

mendukung anggaran yang mereka siapkan. 

 Anggaran yang tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama, sesuai 

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

Kesepakatan bersama ini sangat penting, agar pelaksanaan anggaran nanti benar-benar 

didukung oleh seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan, sehingga memudahkan 

terciptanya kerjasama yang saling menunjang dan terkoordinasikan dengan baik. 

 Anggaran yang disusun barulah merupakan rancangan atau draft budget. 

Rancangan anggaran inilah yang diserahkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan 

untuk disahkan dan diterapkan sebagai anggaran yang definitif. Sebelum disahkan 

oleh pimpinan tertinggi perusahaan, anggaran tersebut masih dapat dirubah dan 
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pdisesuaikan menurut keputusan pimpinan dan dilakukan bersama dengan pihak yang 

diserahi tugas untuk menyusun rancangan anggaran tersebut.   

 Setelah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, maka rancangan 

anggaran  tersebut telah menjadi anggaran yang definitif, yang akan dijadikan sebagai 

pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengendalian kerja. Adapun 

pihak yang diserahi tugas untuk menyusun anggaran-anggaran tersebut mulai bekerja 

yaitu tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rancangan 

anggaran tersebut. Suatu hal yang penting adalah bahwa anggaran definitif harus 

ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan sebelum jangka waktu (periode) 

anggaran tersebut tiba. 

 Sedangkan prosedur penyusunan rencana dan anggaran menurut R. A. 

Supriyono (2001 : 348 ) adalah sebagai berikut : 

 “1. Menganalisa informasi pada masa lalu dan lingkungan eksternal yang 
akan   mempengaruhi masa depan 

     2. Menentukan perencanaan strategis, yaitu penentuan tujuan organisasi dan 
rencana masa depan   

     3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang ke 
manajer dibawahnya serta komite anggaran sehingga mereka mengetahui 
tujuan yang akan dicapai dengan cara-cara pokok untuk mencapai tujuan 
tersebut 

     4.   Memiliki taktik, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan 
     5.  Menyusun anggaran tiap divisi yang selanjutnya akan diserahkan kepada 

komite anggaran. Tujuan komite anggaran ini adalah : 
   a. Menetapkan kebijakan umum ; 
   b. Meminta, menerima dan meninjau estimasi anggaran ; 
   c. Mengusulkan perbaikan-perbaikan atas estimasi anggaran tersebut ; 
   d. Menyetujui anggaran serta perbaikan-perbaikan tersebut ; 
   e. Menerima dan menganalisa berbagai laporan anggaran ; 

         f. Memberikan rekomendasi bagi tindakan yang dirancang guna  
meningkatkan  efisiensi yang diperlukan. 

  6. Menyarankan revisi usulan anggaran dari tiap divisi agar terdapat 
sinkronisasi dengan anggaran divisi yang lain, agar sesuai dengan 
rencana jangka panjang dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh 
manajemen puncak.  

            7. Menyetujui revisi usulan anggaran dari setiap divisi dan merakitnya 
menjadi anggaran perusahaan. 
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            8. Setelah dilakukan revisi, anggaran tersebut diarahkan dan didistribusikan 
ke setiap divisi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang sekaligus 
sebagai alat pengendalian. ” 

 

2.3  Biaya  

 Biaya berkaitan dengan segala jenis usaha, baik manufaktur maupun 

pelayanan. Dalam perencanaan dan pengendalian, manajer memerlukan informasi 

mengenai keadaan organisasi  dimana dari sudut pandang akuntansi kebutuhan akan 

informasi tersebut berkaitan dengan biaya dari suatu organisasi. 

 

2.3.1  Pengertian Biaya  

 Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh 

manajemen didalam melaksanakan fungsinya. Dalam akuntansi keuangan istilah biaya 

didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang dan jasa. 

Besarnya biaya tersebut diukur dalam satuan moneter, yang jumlahnya dipengaruhi 

oleh transaksi dalam rangka pemilikan barang dan jasa tersebut. Mulyadi (2005 : 9) 

memberikan pengertian biaya yaitu : 

 “ Pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang 

telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk obyek atau tujuan tertentu”. 

 Dari pengertian diatas tedapat empat unsur di dalamnya, yaitu : 

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 

2. Diukur dalam satuan moneter 

3. Yang telah terjadi atau potensial akan terjadi 

4. pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 
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2.3.2  Klasifikasi Biaya 

 Dalam akuntansi biaya, biaya diklasifikasikan dengan berbagai macam cara. 

Umumnya pengklasifikasian biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai 

dengan pengklasifikasian tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal different cost 

for different purpose. Mulyadi (2005 : 14-17) mengklasifikasikan biaya menurut : 

 “ 1. Obyek pengeluaran 
       2. Fungsi pokok dalam perusahaan 
     3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai 
     4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan 
      5. Jangka waktu manfaatnya “. 
  

 Sedangkan menurut R. A. Supriyono (2001 : 193) biaya digolongkan menurut 

fungsi pokok dalam perusahaan, dalam hal ini biaya dalam suatu perusahaan terbagi 

menjadi dua kelompok besar yaitu : 

1. Biaya produksi 
Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 
produksi yaitu semua biaya dalam rangka pengelolaan bahan baku menjadi 
produk selesai yang siap dijual. Biaya produksi ini dapat digolongkan kedalam 
tiga kelompok yaitu : 
1. Biaya bahan baku 
 Adalah harga perolehan berbagai bahan baku yang dipakai didalam 

pengolahan produk 
2. Biaya tenaga kerja langsung 
 Adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja 

langsung yang jejak manfaatnya dapat diidentifikasi kepada produk tertentu   
3. biaya overhead pabrik 
 Adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja 
langsung 

2. Biaya non produksi 
Pada umumnya biaya non produksi digolongkan kedalam : 
1. Biaya pemasaran 
 meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran atau 

kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan kepada para pembeli 
sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Sesuai dengan fungsinya 
biaya pemasaran digolongkan menjadi : 

a. Biaya untuk menimbulkan pesanan, digolongkan lebih lanjut menjadi : 
 1. Biaya promosi dan iklan 
 2. Biaya penjualan 
b. Biaya untuk melayani pesanan, digolongkan lebih lanjut menjadi : 

1. Biaya pergudangan dan penyimpanan produk jadi 
  2. Biaya pengepakan dan pengiriman 
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  3. Biaya pembelian kredit dan penagihan hutang 
  4. Biaya administrasi penjualan  

 
3. Biaya administrasi dan umum 

 Meliputi semua biaya dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dan 
umum yaitu biaya perencanaan, penentuan strategis dan kebijaksanaan, 
pengarahan dan pengendalian agar berdaya guna dan berhasil. Biaya ini 
umumnya digolongkan lebih lanjut kedalam : 

a. Biaya direksi dan staf 
b. Biaya fungsi akuntansi 
c. Biaya keuangan 
d. Biaya personalia 
e. Biaya humas dan keamanan 
f. Biaya adminstrasi dan umum. 

 

2.3.3  Biaya Operasional 

 Biaya dapat digolongkan menurut keterlibatannya dalam operasi perusahaan 

menjadi biaya operasi dan biaya non operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk segala sesuatu yang berhubungan erat dengan operasi perusahaan. 

Sedangkan biaya non operasi merupakan biaya yang tidak berhubungan erat dengan 

usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha sampingan perusahaan.   

 

2.4 Anggaran Biaya Operasional 

 Untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya operasional, serta 

mendorong dipatuhinya suatu kebijakan perusahaan, terutama yang berhubungan 

dengan biaya operasional maka diperlukan anggaran operasional. Anggaran biaya 

operasional merupakan batas atas pengeluaran biaya operasional yang dapat dilakukan 

oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Pengertian anggaran 

biaya operasional menurut  Mulyadi (2005;504) adalah sebagai berikut : 

 “ Anggaran operasi bersangkutan dengan aktivitas untuk menghasilkan laba 

perusahaan. Hasil akhir proses penyusunan anggaran operasi adalah rugi 

laba yang diproyeksikan (project income statement)". 
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 Anggaran biaya operasional merupakan suatu komitmen manajemen dalam 

pelaksanaan pengeluaran biaya operasional yang dilakukan oleh masing-masing 

manajer dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing. Anggaran ini memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya 

tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. 

 

2.5  Efektivitas 

 Efisiensi dan efektivitas merupakn dua kriteria yang biasa digunakan untuk 

menilai prestasi kerja dari suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.Pengertian 

efektivitas menurut Mardiasmo (2002;4) adalah : 

 “Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan.Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dan output.”  

 Dan menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar (2000 : 326) adalah : 

 “Tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebanding dengan 

kinerja yang ditargetkan”. 

 Dari pengertian tersebut dikemukakan bahwa efektivitas lebih dititk beratkan 

pada tingkat keberhasilan organisasi (sampai sejauh mana organisasi dapat dikatakan 

berhasil) dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah dipilih. Sedangkan efisiensi 

lebih menitik beratkan pada kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya 

yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin tinngi tingkat 

keberhasilan suatu organisasi terhadap nilai pencapaian tersebut maka dapat dikatakn 

bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut semakin efektif. Efektivitas juga 

dihubungkan antara output berupa hasil yang telah dicapai dengan input berupa 

perencanaan yang akan dicapai dalam bentuk anggaran. 
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 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu dihubungkan 

dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi suatu perusahaan dapat dikatakan 

telah beroperasi secara efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.6  Pengendalian 

 Pengendalian merupakan kebijakan, prosedur dan praktek yang ditetapkan 

oleh manajemen untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien., mencakup 

koreksi atas kekurangan, kelemahan dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian 

operasi agar selaras dengan tolak ukur yang digunakan. 

 Pengertian pengendalian menurut Welsch dan kawan-kawan yang dialih 

bahasakan oleh Purwatiningsih (2000 ; 3) adalah sebagai berikut : 

 “ Suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang 

memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan”.  

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen merupakan proses 

untuk menjamin bahwa sumber daya yang diperoleh, digunakan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Adanya standar prestasi  

2. Adanya usaha perbandingan hasil yang diperoleh dengan rencana 

3. Menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak 

4. Melakukan perbaikan . 

 Sedangkan menurut R. A. Supriyono (2001 : 8)  yaitu : 

 “ Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan 
nyata setiap komponen organisasi dan melaksanakan tindakan korektif jika 
diperlukan. Pengendalian digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan-
tujuan, sasaran-sasaran, kebijakan-kebijakan, dan standar-standar secara 
efisien seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan”. 
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 Berdasarkan definisi diatas 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. 

 

2.6.1  Proses Pengendalian 

 Dengan adanya pengendalian biaya operasional yang efektif, maka akan dapat 

dilakukan analisis sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sehingga kemudian dapat 

dilakukan koreksi untuk memperbaikinya. 

 Menurut Welsch dan kawan-kawan yang dialih bahasakan oleh Purwatiningsih 

(2000 ; 13) pengertian proses pengendalian adalah sebagai berikut : 

 ” Proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian 

organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan 

apabila diperlukan.” 

 Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai sasaran, 

tujuan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan secara efisien. Pengendalian 

ditetapkan dengan menggunakan evaluasi personal, laporan berkala, kinerja, dan 

laporan khusus. 

 Secara garis besar dalam melaksanakan proses pengendalian terhadap biaya 

operasi, dapat ditetapkan suatu dasar pengendalian yang efektif, yaitu : 

1. Penyusunan anggaran biaya operasi  

 Menetapkan anggaran (budget) atau standar yang berhubungan dengan biaya 

operasi perusahaan. Adapun anggaran dapat ditetapkan dengan standar atau 

berdasarkan usulan kegiatan yang telah disahkan oleh pihak manajemen.  

2. Pelaksanaan dan pengukuran 
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Mengukur pelaksanaan yang kemudian dihubungkan dengan rencana atau anggaran 

yang telah ditetapkan. 

3. Analisis dan tindak lanjut 

Diikuti dengan analisa mengapa terjadinya penyimpangan, siapa yang 

bertanggungjawab dan sebagainya. Selain itu perlu adanya tindak lanjut (follow up) 

yang segera, karena suatu pengendalian akan sia-sia apabila tidak diikuti dengan 

tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang diperlukan, perbaikan tersebut bisa 

berupa penyesuaian terhadap anggaran atau bisa bersifat revisi terhadap anggaran 

atau standarnya. 

 Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. 

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan 

penyimpangan jika ada. 

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan 

dan tujuan sesuai dengan rencana. 

 Pengendalian yang efektif memerlukan umpan maju. Dengan kata lain 

diasumsikan bahwa tujuan, rencana, kebijakan dan standar yang telah dikembangkan, 

dikomunikasikan keseluruh manajer yang bertanggungjawab terhadap pencapaian 

kinerja yang telah direncanakan. Jadi, pengendalian tergantung pada penerapan 

konsep umpan balik, yaitu konsep yang memerlukan pengukuran kinerja yang 

memicu dilakukannya tindakan koreksi yang dirancang untuk menjamin terciptanya 

tujuan yang telah ditetapkan semua. 
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 Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan dan standar 

merupakan pengukuran efektivitas pengendaliana selama periode tertentu dimasa 

yang lalu. Hasil ini memberikan dasar untuk melakukan umpan balik yang efektif. 

Fakta-fakta atau hasil yang terdapat dilaporan kinerja adalah hasil yang tidak dapat 

diubah, tetapi pengukuran historis / masa lalu dapat mendorong perbaikan sistem 

pengendalian dimasa yang akan datang. 

 

2.6.2 Tujuan Pengendalian 

 Tujuan pengendalian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahan, 

caranya dengan melakukan beberapa tindakan . adapun tujuan pengendalian yaitu : 

 1.  Untuk mengetahui dan menyelidiki pelaksanaan kegiatan yang sedang atau 

yang telah dijalankan, apakah telah sesuai dengan yang direncanakan 

 2.  Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien, 

serta untuk mengetahui peningkatan efisiensi di masa yang akan datang 

 3. Memperbaiki dan menilai tepat waktu atau tidaknya suatu keputusan yang 

diambil 

 Tujuan pengendalian ini belum tentu berlaku disetiap perusahaan dan hal ini 

tentu tergantung pada sifat dan kebijakan yang ada di perusahaan. 

 

2.7 Efektivitas Pengendalian Biaya Operasional   

 Efektivitas pengendalian biaya operasional dapat dilihat dari laporan realisasi 

anggaran biaya operasional yang diterbitkan. Laporan realisasi anggaran ini 

merupakan alat evaluasi anggaran. Dari laporan realisasi anggaran biaya operasional 

ini kita dapat mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai, yaitu adanya 
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efisiensi biaya operasional serta pengeluaran biaya operasional tidak melebihi jumlah 

yang telah ditetapkan dalam anggaran. 

 Proses pengendalian biaya operasional juga dapat dimulai dengan 

digunakannya anggaran biaya operasional sebagai tolak ukur atau standar untuk 

mengendalikan biaya operasional sesungguhnya. Kemudian pengendalian biaya juga 

dilakukan dengan membandingkan angaran dengan realisasinya. Realisasi anggaran 

biaya operasional dapat diperoleh dari suatu sistem informasi akuntansi dalam bentuk 

laporan realisasi anggaran yang dibuat secara periodik, selanjutnya laporan tersebut 

dievaluasi dan dianalisa terhadap hasil pelaksanaan sebuah operasi perusahaan. hasil 

evaluasi dan analisa tersebut merupakan dasar pengambilan keputusan manajemen. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian biaya operasional akan efektif 

jika tujuan atau sasaran pengendalian biaya operasional sudah jelas dan untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu proses pengendalian biaya yang memadai, 

sehingga efektifitas pengendalian biaya operasional akan tercapai. 

 

2.8 Peranan Anggaran Biaya Operasional Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Biaya Operasional 

 Anggaran biaya operasional dalam hubungannya sebagai alat bantu 

manajemen dalam mengendalikan biaya, berguna untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan, menghindari terjadinya pemborosan dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan yang telah ditetapkan dalamhubungannya dengan biaya operasional. 

Kepentingan tersebut akan tercapai melalui : 

1. Pengukuran prestasi kerja secara terus menerus dengan 

membandingkan hasil usaha yang dicapai dengan rencana dan standar 

kerja yang telah ditetapkan 
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2. Secara terus menerus mengadakan kegiatan supervisi dan segera 

memberikan umpan balik untuk perbaikan prestasi kerja melalui 

tindakan koreksi. 

 Selain mengendalikan besarnya jumlah biaya operasional yang terjadi, 

pengukuran lain yang penting adalah untuk mengendalikan efektivitas dari aspek 

prestasi kerja yaitu jumlah produk dan kualitas keluaran. 

 Anggaran biaya operasional dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan 

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

dilaksanakan untuk setiap pusat pertanggungjawaban yang terkait. 

 Anggaran biaya operasional berguna dalam memberikan pedoman agar biaya 

sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. Selain itu, 

anggaran biaya juga berfungsi untuk menendalikan biaya operasional. Sehingga jika 

sasaran pengendalian tercapai maka pengendalian tersebut efektif. 

 Pengendalian biaya operasional secara umum dinyatakan efektif jika 

menggunakan alat anggaran, artinya manajemen puncak secara jelas memberikan 

arahan dalam pengunaan 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 

manajemen puncak telah melaksanakan fungsinya dengan memadai dalam upaya 

untuk terwujudnya sasaran yang ingin dicapai dan manajer puncak 

pertanggungjawaban secara memadai telah mencapai sasaran tersebut. Sebagai 

tambahan, tentu saja diharapkan realisasi sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan.      

 

 


