
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007;566) 

adalah sebagai berikut: 

“Peranan adalah bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok” 

Menurut Komaruddin (2006;768) peranan adalah 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
manajemen 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa peranan merupakan fungsi 

dari setiap variable dalam hubungan sebab akibat, yang dalam penulisan skripsi 

ini untuk mempelajari apakah anggaran gaji dapat menunjang efektivitas 

pengendalian gaji. 

 

2.2 Anggaran 

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu, baik perusahaan itu mencari laba maupun non laba. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang matang disertai cara-cara 

pengendaliannya. 

 Perencanaan merupakan dasar bagi suatu pengendalian, sedangkan 

pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran 
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merupakan rencana sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengadakan 

perencanaan dan pengendalian yang terperinci dan menyeluruh untuk setiap 

aktivitas perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian operasi 

keuangan dalam suatu perusahaan baik yang bertujuan mendapatkan laba maupun 

yang tidak bertujuan mendapatkan laba. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas 

dan tepat mengenai anggaran, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

anggaran yang dinyatakan oleh para ahli. 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003;6) dalam bukunya 

Anggaran Perusahaan mendefinisikan anggaran sebagai berikut:  

“Bussiness Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”. 

Munandar (2001;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”. 

Sedangkan menurut Christina (2002;1), pengertian anggaran adalah 
sebagai berikut : 

“ Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 
akan datang”. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perumusan anggaran 

berbeda-beda namun mengandung unsur yang sama, yaitu : 
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1. Perencanaan Formal 

Berarti penentuan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada waktu 

yang akan datang. Anggaran perusahaan merupakan suatu perencanaan secara 

formal, dengan demikian di dalam penentuan segala sesuatu akan 

dilaksanakan perusahaan secara formal, yang dihasilkan dengan penentuan 

resmi di dalam perusahaan tersebut sering dinyatakan dalam bentuk tertulis. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

Anggaran perusahaan yang disusun akan mencakup seluruh kegiatan 

perusahaan. Secara garis besar kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan 

menjadi lima kelompok yaitu kegiatan pemasaran (marketing), kegiatan 

produksi (producing), kegiatan pembelanjaan (financing), kegiatan 

administrasi (administrating), dan kegiatan yang berhubungan dengan 

masalah-masalah personalia (personel) 

3. Dinyatakan dalam satuan moneter 

Merupakan unit (satuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan 

perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di 

Indonesia ialah unit “rupiah”. Unit moneter ini sangat diperlukan, mengingat 

bahwa masing-masing kegiatan perusahaan tersebut sering mempunyai 

kesatuan unit yang berbeda-beda. Dengan unit moneter tersebut dapat 

diseragamkan semua kesatuan yang berbeda tersebut, sehingga 

memungkunkan untuk dijumlahkan, dibandingkan, serta dianalisis lebih 

lanjut. 

4. Dalam jangka waktu tertentu yang akan datang 

Anggaran perusahaan yang disusun bukannya tidak terbatas waktu, melainkan 

disusun untuk dipergunakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada 

kebutuhan perusahaan dan kesepakatan yang ada dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 
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 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran adalah suatu rencana kegiatan perusahaan yang disusun secara formal 

dan sistematis, yang dinyatakan secara kuantitatif untuk suatu periode tertentu 

yang akan datang, guna membantu manajemen dalam menjalankan fungsinya 

terutama dalam fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. 

 

2.2.2 Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

Pengertian anggaran sering disamakan dengan pengertian ramalan oleh 

sebagian masyarakat, karena keduanya berorientasi ke masa yang akan datang. 

Untuk memberikan gambaran bahwa antara pengertian anggaran dan 

ramalan itu berbeda, maka R.A Supriyono (2001,41) menyatakan bahwa: 

“Ramalan adalah proses prediksi mengenai apa yang terjadi, tanpa 

membawa implikasi pada peramalan bahwa dia akan berusaha untuk 

mempengaruhi realisasi ramalan”. 

 Anggaran adalah rencana manajemen, dengan anggapan bahwa penyusun 

anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasi rencana 

yang telah disusun. Ramalan hanya semata-mata usaha untuk memperkirakan apa 

yang akan terjadi, tanpa mengikat orang uang meramalkan bahwa perkiraannya 

akan terjadi. 

 Perbedaan pengertian anggaran dan ramalan di atas dapat diperinci dengan 

memberikan karakteristik anggaran dan ramalan yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2005;489-490), sebagai berikut: 

“Karakteristik anggaran : 

1. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
2. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang      

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 
untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. 
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3. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 
tinggi dari penyusun anggaran. 

4. Sekali  disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 
tertentu. 

5. Secara berkala,kinerja perusahaan sesungguhnya dibandingkan dengan 
anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

6. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan atau satuan selain 
keuangan. 

“ Karakteristik ramalan: 

1. Ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan 
selain keuangan 

2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu 
3. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi 
4. Penyusun ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diramalkan 
5. Ramalan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukkan perubahan kondisi 
6. Penyimpangan atas suatu ramalan tidak dianalisis secara berkala atau 

periodik”. 

Dari uraian karakteristik di atas, dapat dijelaskan bahwa ramalan hanya 

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

tanpa si pembuat ramalan dibebani tanggung jawab atas yang diramalkan. 

Anggaran adalah proses memutuskan apa yang akan dilaksanakan  di masa yang 

akan datang dan jika anggaran telah ditetapkan, maka para manajer dibebani 

untuk mencapainya. 

Jadi dengan demikian, jelaslah bahwa antara anggaran dengan ramalan itu 

berbeda. Akan tetapi ramalan mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu 

digunakan sebagai alat bantu menyusun anggaran. 

 

2.2.3 Syarat-syarat Anggaran 

Agar anggaran yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan, penyusunan, dan pelaksanaan yang baik, menurut Supriyono 

(2001;48) anggaran akan berhasil jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
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“ 1.  Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 
dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 
jelas. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi: 
1) Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 

sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. 
2)  Pencatatan akuntansi yang memberikan informasi mengenai realisasi 

anggaran. 
3)  Laporan didasarkan kepada akuntasi pertanggungjawaban. 

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

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

 

2.2.4 Manfaat dan Kelemahan Anggaran 

Anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan karena dalam 

anggaran diuraikan mengenai sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Hal yang dicapai dibandingkan dengan anggaran untuk 

mengetahui sebab penyimpangan, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi. 

Manfaat penyusunan anggaran menurut Christina ( 2002;2) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Adanya perencanaan terpadu 

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebgai alat untuk merumuskan rencana 

perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu 

alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan 

maupun pengendalian. 
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2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik 

akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman 

yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapat pedoman 

yang jelas dalam menjalanka tugasnya. Disamping itu, penyusunan anggaran 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam 

lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan dapat 

lebih baik. 

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antar bagian (divisi) secara keseluruhan. 

4. Sebagai alat pengawasan kerja 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandungkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktifitas dapt 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman 

yang realities dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarang tanpa didasari 

oleh pengetahuan dapt menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. 

Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarang 

tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai karena terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan 

menimbulkan frustasi atas ketidakpuasan. Sebaliknya penetapan standar yang 

terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, 

menurunkan laba dan semangat kerja. 
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5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh ahar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

cara yang baik, artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang 

dianggap paling menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi 

masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. 

Menurut M. Nafarin (2004; 5) bahwa anggaran mempunyai banyak 

manfaat, antara lain: 

1. Segala dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

pegawai. 
3. Dapat memotivasi pegawai. 
4. Menimbulkan pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
5. Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 
6. Alat pendidikan bagi para manajer. 

Sedangkan manfaat dari anggaran bagi fungsi manajemen menurut 

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003; 50) yaitu: 

1. Dalam Bidang Perencanaan. 

2. Dalam Bidang Koordinat. 

3. Dalam Bidang Pengawasan. 

Penjelasan dari manfaat anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dalam bidang perencanaan 

a. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studi dan 

penelitian-penelitian. 

b. Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan 

arah/kegiatan yang paling menguntungkan. 
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c. Untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) 

perusahaan. 

d. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara yang tersedia. 

2. Dalam bidang koordinasi 

a. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. 

b. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia usaha. 

c. Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program 

perusahaan. 

d. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

3. Dalam bidang Pengawasan 

a. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. 

b. Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan, sebetulnya ini 

adalah tujuan yang paling umum daripada penyusunan anggaran. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran bermanfaat 

sebagai alat bantu manajemen dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan 

melakukan pengawasan kegiatan perusahaan yang dapat menguntungkan, 

sehingga sasaran dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat 

dicapai. 
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Menurut M.Nafarin (2004: 16), disamping mempunyai manfaat namun 

anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga 
mengandung unsu ketidakpastian. 

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga 
yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun 
anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

3. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 
menggerutu dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat 
menjadi kurang efektif. 

Sedangkan menurut Gunawan Adiputro dan Marwan Asri (2003; 53) 

meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menyusun anggaran, 

tetapi masih banyak beberapa kelemahan, antara lain: 

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, 
kapasitas produksi, dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik 
kegiatan-kegiatan tergantung pada ketetapan estimasi tersebut. 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 
apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. 

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

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

Sebagaimana halnya alat perencanaan dan pengendalian anggaran 

bukanlah cara terbaik untuk mengatasi segala macam permasalahan yang ada di 

perusahaan karena mengandung beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi 

manfaatnya secara buruk. 

 

2.2.5 Jenis-jenis Anggaran 

Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang 

lingkup/insentitas penyusunannya, fleksibilitasnya maupun periode waktunya. 

Christina (2002;12) mengemukakan jenis-jenis anggaran sebagai berikut : 
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1. Berdasarkan ruang lingkup/intensitas penyusunannya : 
a. Anggaran Parsial 

Yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran 
untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

b. Anggaran Komprehensif 
Yaitu anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis 
kegiatannya meliputi aktivitas perusahaan di bidang marketing, 
produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. 

2. berdasarkan fleksibilitasnya : 
a. Anggaran Tetap (Fixed Budget) 

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 
volume yang sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut, 
disusun rencana mengenai revenue, cost, dan expense. 

b. Anggaran Kontinyu (Continuous Budget) 
Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, dengan 
volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan 
besarnya revenue, cost, dan expense, namun secara periodik 
dilakukan penilaian kembali. 

3. Berdasarkan periode waktu : 
a. Anggaran Jangka Pendek ( 1 tahun ) 

Adalah rencana kegiatan perusahaan secara rinci dalam satu tahun 
anggaran. 

b. Anggaran Jangka Panjang ( lebih dari 1 tahun ) 
Adalah rencana kegiatan perusahaan denganc cakupan waktu yang 
panjang dengan penekanan pada pengembangan profil perusahaan 
pada masa yang akan datang. Anggaran jangka panjang 
mencerminkan perencanaan menyeluruh tentang kegiatan yang akan 
dilakukan dalam jangka panjang dan merupakan suatyu kesatuan 
yang utuh dari rencana yang disusun untuk kegiatan setiap tahun. 

Jadi dapat disimpulkan dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat 

mengacu pada ruang lingkup/intensitas, fleksibilitasnya, dan berdasarkan periode 

waktunya. 

 

2.2.6 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001; 494) prosedur penyusunan anggaran memerlukan 

bebeapa tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 
2. Pengajuan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 

bawah. 
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3. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajer bawah. 

4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajer bawah. 

Prosedur penyusunan anggaran dimulai biasanya ketika para manajer 

menerima ramalan ekonomi dan laba yang ingin dicapai. Penyusunan anggaran 

pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam 

melaksanakan program. Penyusunan anggaran memerlukan kerjasama pada 

manajer dari berbagai jenjang organisasi sehingga dapat menghasilkan anggaran 

yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian. 

Penyusunan anggaran menurut Mulyadi (2001; 514) dapat dilakukan 

melalui dua pendekatan, yaitu: 

1. Pendekatan Top-Down. 

2. Pendekatan Bottom-Up. 

Dua pendekatan penyusunan anggaran tersebut diatas dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Top-Down 

 Dengan pendekatan ini, komite anggaran berkewajiban menetapkan 

kebijakan pokok perusahaan yang memberikan pedoman bagi operating 

managers dalam menyusun dan mengajukan rancangan anggaran mereka. 

Fungsi penyusun usulan anggaran dipegang oleh para operating managers. 

2. Pendekatan Bottom-Up 

Dengan pendekatan ini, dalam proses penyusunan anggaran diberikan 

kesempatan untuk berpatisipasi (berupa negosiasi antara penyusunan 

anggaran dengan komite anggaran) dalam menetapkan rancangan kegiatan 

perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi administrasi anggaran 

dipegang oleh departemen anggaran yang merupakan fasilitator baik bagi 
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komite anggaran maupun fasilitator baik bagi komite anggaran maupun 

operating managers dalam proses penyusunan anggaran. 

Penyusunan anggaran menurut, Anthony dan Govindarajan (2003; 416) 

menyatakan secara teoritis langkah-langkah penyusunan anggaran yang meliputi 

urutan kegiatan sebagai berikut: 

“1. Organization 
  2. Issuance of guidelines 
  3. Initial budget proposal 
  4.  Negotiation 
  5. Review and approval 
  6. Budget revision 
  7. Contigen Budgets.” 

Dari proses penyusunan anggaran yang telah disebutkan, dapat dijelaskan 

tahap-tahap penyusunan anggaran 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 prosedur untuk persiapan anggaran. 

- Mengkoordinasikan dan mengeluarkan perkiraan dasar ke seluruh 

perusahaan yang akan menjadi dasar bagi anggaran (perkiraan 

mengenai perekonomian). 

- Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik antar-unit 

perusahaan terkait. 

- Menganalisis anggaran yang diajukan dan mengajukan usulan pertama 

kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada senior manajer. 
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- Menyusun proses pembuatan perbaikan anggaran selama tahun 

tersebut. 

- Mengkoordinasi pekerjaan dari departemen anggaran eselon lebih 

rendah (bisnis unut dari departemen anggaran). 

- Menganalisis laporan pekerjaan terhadap anggaran, mengartikan 

hasilnya dan menyiapkan ringkasan untuk senior manajemen. 

b. Panitia anggaran, terdiri dari anggota senior manajemen, seperti kepala 

bagian eksekutif, kepala bagian operasi dan kepala bagian keuangan 

panitia. 

2. Pengeluaran garis pedoman. Apabila perusahaan mempunyai proses strategi 

perencanaan tahun pertama adalah permulaan dari proses persiapan anggaran. 

Langkah pertama dari proses persiapan anggaran adalah untuk 

mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan anggaran untuk 

disebarkan ke semua manajer. 

3. Proposal awal anggaran. Menggunakan garis pedoman, tanggung jawab 

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 anggaran 

yang diajukan dengan atasannya. Atasannya cenderung menilai validitas dari 

tiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan 

anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun 

sebelumnya. 
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5. Pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa level 

dalam organisasi. Dan persetujuan akhir 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. Di lain pihak, jika perkiraan anggaran ternyata sangat tidak 

masuk akal sehingga perbandingan terhadap anggaran tidak berarti, perbaikan 

anggaran mungkin tidak diperlukan. Ada dua tipe umum perbaikan anggaran: 

a. Prosedur yang dipersiapkan secara sistematis (tiap triwulan) 

memperbaharui anggaran. 

b. Prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan dalma keadaan tertentu. 

7. Anggaran kontigensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran yang 

menandakan bahwa manajemen perlu mengambil tindakan jika ada penurunan 

dalam volume penjualan yang telah diantisipasi dalam perkembangan 

anggaran. 

Tentu saja urutan proses tersebut tidak mutlak, dalam artian bahwa proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan adalah perusahaan yang berbeda akan 

berbeda pula prosedurnya. 

 

2.2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Suatu budget dapat berfungsi dengan baik, bilamana taksiran-taksiran 

(forecast) yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda 

dengan realisasinya. Untuk bisa melakukan penafsiran secara lebih akurat 

diperlukan beberapa data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Adapun faktor-
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faktor tersebut menurut pendapat Munandar (2001; 11) secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor Internal, yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam 

perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

a. Penjualan tahunan. 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual,   

syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan 

sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya  

      (kuantitatif) mapun keterampilan dan keahliannya   

      (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 di bidang personalia. 

Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan 

menguasai faktor-faktor internal dengan ada yang diinginkan untuk masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, faktor-faktor internal ini sering disebut sebagai 

faktor yang controllable (dapat diatur), yaitu faktor-faktor yang dalam batas 

tertentu masih bisa disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan untuk periode 

yang akan datang. 
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2. Faktor Eksternal, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar 

perusahaan tetapi dirasakan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan, faktor-faktor tersebut antara lain: 

a. Keadaan pesaing. 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk 

c. Tingkat penghasilan masyarakat 

d. Tingkat pendidikan masyarakat 

e. Tingkat penyebaran penduduk 

f. Agama, adat-istiadat, dan kebiasaan masyarakat 

g. Berbagai kebijakan perusahaan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya maupun keamanan. 

h. Keadaan perekonomian nasional mapun internasional, kemajuan teknologi 

dan sebagainya. 

Terhadap faktor-faktor ekstern ini, perusahaan tidak mampu untuk 

mengaturnya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam periode yang akan 

datang. Oleh karena itu, faktor eksternal ini sering disebut sebagai 

uncontrollable (tidak dapat diatur), yaitu yang tidak dapat diatur dan tidak 

dapat disesuikan dengan keinginan perusahaan. 

 

2.2.8 Hubungan Anggaran dengan Fungsi Manajemen 

Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsi-

fungsinya mempunyai kaitan yang sangat erat dalam penyusunan rencana 

pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja. 
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menurut Hasibuan (2005:2): 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Menurut munandar (2001;12) menyatakan bahwa  

“ Manajemen adalah sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan 
perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), mengadakan 
pengarahan dan pembimbingan (directing), mengadakan pengkoordinasian 
(coordinating), serta mengadakan pengawasan (controlling) terhadap orang-
orang dan barang-barang, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 
ditetapkan” 

 Dari pengertian tersebut bahwa ada lima fungsi manajemen, yaitu : 

1. Menyusun rencana untuk dijadikan sebagai pedoman kerja (planning) 

2. Menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian wewenang 

dan tanggung jawab kepada para pegawai perusahaan (organizing) 

3. Membimbing, member petunjuk, dan mengarahkan para pegawai (directing) 

4. Menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi di antara semua bagian 

yang ada di perusahaan (coordinating) 

5. Mengadakan pengawasan terhadap kerja para pegawai dalam merealisasikan 

apa yang tertuang dalam rencana perusahaan yang telah ditetapkan 

(controlling) 

Jadi anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen 

khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana (planning), 

pengkoordnasian kerja (coordinating), dan pengawasan kerja (controlling). 

Dengan demikian jelaslah bahwa anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk 

membantu menjalankan fungsi-fungsinya. 
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2.3 Pengertian Gaji`dan Upah 

Apabila seseorang melakukan pekerjaan bagi orang lain penghasilan yang 

diperolehnya disebut gaji dan upah. Arti gaji dan upah sesungguhnya berbeda, 

tetapi bagi seorang pegawai mempunyai arti yang sama, untuk imbalan atas hasil 

pekerjaan yang telah dilakukannya untuk orang lain. Gaji dan upah merupakan 

bentuk kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pegawainya 

atas jasa yang diberikan oleh pegawai tersebut kepada perusahaannya. 

Perbedaan penggunaan istilah gaji dan upah ditentukan oleh perhitungan 

tariff masing-masing. Gaji biasanya dibayarkan berdasarkan tariff per bulan. 

Sedangkan upah dbayarkan sesuai dengan hasil yang dikerjakan. Beberapa 

kesamaan sifat yang terkandung di dalam istilah gaji dan upah, sering membuat 

pembahasan atas keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga terkadang membuat 

orang menyamakan pengertian keduanya. 

Menurut Aliminsyah (2004;196) Pengertian gaji dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

“ Imbalan kepada pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dari 

pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan atau tahunan” 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diasumsikan bahwa gaji merupakan 

pembayaran jasa kepada karyawan tetap mulai dari jenjang manajer tingkat bawah 

(foreman) sampai ke tingkat yang lebih tinggi yang dibayarkan secara berkala 

relative konstan. 

 Pengertian gaji dan upah menurut Mulyadi (2005;373) sebagai berikut : 

“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 
karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah 
merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh 
karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap per 
bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau 
jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan” 
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2.3.1 Anggaran Gaji dan Upah 

Pada setiap perusahaan tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu factor produksi yang utama dan 

selalu ada dalam perusahaan, meskipun pada perusahaan tersebut sudah 

digunakan mesin. 

Menurut Siswanto, (2002,94) tenaga kerja yang bekerja yang bekerja 

di pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Tenaga kerja Langsung 
Adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat dalam 
proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada 
barang yang dihasilkan. Yang dikategorikan sebagai tenaga kerja 
langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut serta dalam 
proses produksi dari bahan mentah sampai menjuadi barang jadi. 

2. Tenaga Kerja Tidak Langsung 
Adalah tenaga kerja yang di pabrik yang tidak terlibat secara langsung 
pada proses produksi dan biayanya dikatkan pada biaya overhead 
pabrik. Misalnya adalah tenaga kerja atau karyawan, yang tempat 
bekerjanya tidak harus selalu di dalam pabrik tetapi dapat di luar 
pabrik. 

Dalam perencanaan tenaga kerja, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Kebutuhan tenaga kerja 

2. Pencarian atau penarkan tenaga kerja 

3. Latihan bagi tenaga kerja baru 

4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja 

5. Gaji dan upah yan harus diterima oleh tenaga kerja 

6. Pengawasan tenaga kerja 

Anggaran gaji dan upah, seperti halnya anggaran bahan mentah hanya 

merencanakan unsur tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja ini selalu 

dikaitkan dengan angaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan 
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tenaga kerja meliputi aspek yang sangat luas, sehingga perlu dipertimbangkan 

secara matang oleh pimpinan perusahaan. 

 

2.3.2 Pengertian Anggaran Gaji dan Upah 

 Menurut Purwatiningsih dan Warouw (2000; 244), Anggaran gaji 

adalah anggaran tenaga kerja tidak langsung yaitu anggaran yang merencanakan 

secara lebih terperinci tentang biaya gaji tenaga kerja tidak langsung selama 

periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi jumlah biaya gaji tenaga 

kerja tidak langsung dan waktu (kapan) biaya gaji tersebut dibebankan, yang 

masing-masing dikaitkan dengan tempat (departemen) di mana biaya kerja tidak 

langsung tersebut terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak 

langsung adalah tenaga kerja atau karyawan yang tidak terlibat secara langsung 

pada proses produksi. 

 Anggaran upah adalah Anggaran Tenaga Kerja Langsung (Direct Labour 

Budget) yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah 

yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang 

akan datang. Di dalam anggaran upah tenaga kerja langsung berisi rencana 

tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk 

menyelesaikan unit yang akan diproduksi, tariff upah yan akan dibayarkan kepada 

para tenaga kerja langsung dan waktu (kapan) para tenaga kerja langsung tesebut 

menjalankan kegiatan proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan 

jenis barang jadi (produk) yang akan dihasilkan, serta tempat (departemen) para 

tenaga kerja langsung tersebut bekerja.  

 Sedangkan yang dimaksud tenaga kerja langsung adalah para tenaga kerja 

yang langsung menangani kegiatan proses produksi, yaitu mengolah bahan 

mentah untuk diubah menjadi barang jadi. Dari pengertian tersebut dapat 

diketahuui bahwa apabila perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam 

produk, rencana tentang upah tenaga kerja langsung dari masing-masing produk 

harus dirinci dan dipisahkan dengan jelas. Di samping itu apabila proses produksi 
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untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi memerlukan lebih dari satu 

tahap pengolahan, maka rencana tentang upah tenaga kerja langsung dari masing-

masing tahap pengolahan (departemen) harus dirinci dan dipisahkan dengan jelas. 

 

2.3.3 Kegunaan Anggaran Gaji dan Upah 

Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran gaji maupun anggaran 

upah, mempunyai lima kegunaan pokok, yaitu sebagai alat perencanaan, alat 

pengkoordinasian kerja, alat komunikasi, alat motivasi, serta alat pengendalian 

dan evaluasi, yang dapat membantu manajemen dalam memimpin jalannya 

perusahaan. Sedangkan secara khusus, kedua jenis anggaran ini berguna sebagai 

dasar untuk penyusunan anggaran Harga Pokok Barang yang diproduksi (Cost of 

GoodsManufactured Budget) dan anggaran Pokok Penjualan (Cost Of Goods Sold 

Budget). Selain itu, kedua jenis anggaran ini juga berguna sebagai dasar untuk 

penyusunan Anggaran Kas, karena biaya ini memerlukan pengeluaran kas.  

 

2.3.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Gaji dan 
Upah 

 Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, taksiran-taksiran yang 

berada di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya. Untuk bisa melakukan penaksiran escara lebih akurat, diperlukan 

data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. 

 Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun 

anggaran gaji menurut Munandar (2001; 160) adalah sebagai berikut: 

1. Budget unit yang diproduksikan, khususnya rencana tentang jenis 
(kualitas dan jumlah (kuantitas) barang yang akan diproduksikan dari 
waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Semakin besar jumlah 
unit yang diproduksikan, akan semakin besar pula biaya gaji yang akan 
dibebankan. Sebaliknya, semakin kecil jumlah unit yang diproduksikan, 
akan semakin kecil pula biaya gaji yang akan dibebankan. 
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2. Berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang berkaitan 
dengan biaya gaji (misalnya standar gaji yang dibayarkan kepada 
karyawan). 

3. Sistem pembayaran gaji yang dipakai oleh perusahaan yang dibayarkan 
kepada Tenaga Kerja Tidak Langsung, yaitu tenaga kerja yang bekerja 
di lingkungan pabrik, tetapi tidak mengerjakan kegiatan proses produksi 
(misalnya para manajer dan karyawan di perusahaan). 

 Sedangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam 

menyusun anggaran upah menurut Munandar (2001; 144) adalah sebagai 

berikut: 

1. Anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya rencana tentang jenis 
(kualitas) dan jumlah (kuantitas) barang yang akan diproduksi dari 
waktu ke waktu selama periode yang akan datang.  Semakin besar 
jumlah unit yang akan diproduksi semakin besar pula upah tenaga kerja 
langsung yang akan dibayarkan. Sebaliknya semakin kecil jumlah unit 
yang akan diproduksikan, akan semakin kecil pula jumlah tenaga kerja 
langsung yang akan dibayarkan. 

2. Berbagai standar waktu (time standar) yang digunakan untuk 
menghitung kebutuhan jam kerja langsung yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan. Untuk menetapkan angka-angka standar dapat dilakukan 
dengan dua cara, yaitu berdasarkan pada data historic atau pengalaman 
pada waktu yang lalu, dan berdasarkan pada penelitian-penelitian 
khusus. 

3. Sistem pembayaran upah dipakai oleh perusahaan. Pada dasarnya ada 
tiga system pembayaran upah, yaitu : 
a. Sistem upah menurut waktu, yang menentukan bahwa besar kecilnya 

upah yang dibayarkan pada masing-masing tenaga kerja, tergantung 
pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. 

b. Sistem upah menurut unit hasil (output), yang menentukan bahwa 
besar kecilnya upah akan dibayarkan pada masing-masing tenaga 
kerja, tergantung pada banyak sedikitnya unit (output) yang mereka 
hasilkan selama kerja 

c. Sistem upah yang isentif, yang menentukan bahwa besar kecilnya 
upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja 
tergantung pada waktu lamanya mereka bekerja, atau jumlah unit 
hasil (output) yang mereka selesaikan ditambah dengan insentif 
(tambahan upah) yang besar kecilnya didasarkan pada prestasi dan 
ketrampilan kerja mereka. 
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2.4 Standar 

Menurut  Bastian Bustami (2006;77) yang dimaksud dengan biaya 

standar adalah biaya yang seharusnya dicapai, dan dapat diterima, tetapi dengan 

kinerja yang kurang sempurna. Biaya standar ditentukan secara ilmiah, dengan 

menggunakan studi waktu dan estimasi rancangan teknik. 

 

2.4.1 Biaya Tenaga kerja standar 

Menurut Bastian Bustami (2006;79), biaya tenaga kerja standar 

terdiri dari dua unsur, yaitu jam kerja standar dan tarif upah standar”. 

Jam kerja standar ditentukan dengan cara : 

1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari 
kartu harga pokok (cost sheet) periode yang lalu. 

2. Membuat test run operasi produksi di bawah keadaan normal yang 
diharapkan. 

3. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan di 
bawah keadaan nyata yang diharapakan  

4. Mengadakan taksiran yang wajar, yang didasarkan pada pengalaman dan 
pengetahuan operasi produksi dan produk. 

Penentuan tariff upah standar memerlukan pengetahuan mengenai 

kegiatan yang dijalankan, tingkat kecepatan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan 

rata-rata tariff upah per jam yang diperkirakan akan dibayar. Dari kedua 

pengertian di atas dapat dikatakan bahwa standar tenaga kerja tergantung pada 

staandar daya guna dan standar tarif.   

Standar daya guna adalah penetapan di muka standar tenaga kerja 

langsung yang seharusnya, yang akan digunakan dalam proses produksi untuk 

memperoleh satu satuan hasil jadi pada kondisi normal. Studi waktu dan gerak 

sangat membantu penetapan standar daya guna. Kondisi dimana tenaga kerja 

harus menyelesaikan pekerjaannya (ruang, suhu, peralatan, penerangan, 
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kesehatan, dan lainnya) staf ahli teknis biasanya bertanggung jawab menetapkan 

standar daya guna tenaga kerja langsung. 

Sedangkan standar tarif adalah penetapan di muka tariff upah tenaga 

kerja persatuan waktu atau persatuan hasil untuk suatu periode. Departemen 

Akuntansi Biaya, Departemen Teknis, atau Departemen Personil biasanya 

bertanggung jawab menetapkan standar tarif tenaga kerja langsung dengan cara : 

1. Perjanjian dengan organisasi karyawan 

2. Pengalaman dan data upah masa lalu 

3. Perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi yang normal 

4. Tarif upah berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. 

 

2.4.2 Hubungan Anggaran Gaji dan Upah dengan Standar Tenaga Kerja  

Standar sangat berguna untuk menyiapkan anggaran. Dengan 

menggunakan biaya standar, penyiapan standar untuk semua volume akan lebih 

mudah. Menurut Bastian Bustami (2006;79)  penentuan standar biaya tenaga 

kerja perlu diperhatikan untuk perencaanaan menyeluruh dari sistem pengupahan, 

lingkungan perusahaan, studi gerak dan waktu, petunjuk yang jelas untuk setiap 

bidang tugas. 

Cara terbaik untuk menggunakan anggaran gaji dan upah adalah dengan 

menggunakan biaya standar tenaga kerja secara bersamaan. Dengan cara ini akan 

terdapat perencanaan yang baik pula karena yang digunakan sebagai dasar untuk 

rencana dalam membuat penilaian adalah iaya yang ditentukan secara ilmiah. 

 

2.5 Pengertian Efektifvitas 

 Efektivitas selalu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam suatu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 
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 Menurut Sawyer’s (2005:211), Definisi efektivitas adalah sebagai berikut: 

“Menekankan hasil actual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan 

dampak tertentu”. 

 Menurut Komarudin (2006:269), Efektivitas merupakan : 

“Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan ( atau kegagalan ) 

kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan terlebih 

dahulu”. 

 Berdasarkan pengertian efektivitas yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas yang dimaksud adalah pencapaian sasaran yang 

berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian tentang efektivitas 

meliputi penyelidikan apakah hasil atau manfaat yang dicapai dari program atau 

aktivitas yang ditetapkan telah dilaksanakan secara efektif. Selain itu manajemen 

harus mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya penurunan dari efektivitas 

kinerja perusahaan ditinjau dari segala aspeknya. 

Efektivitas gaji dan upah dapat kita lihat dari laporan realisasi anggaran 

gaji dan upah yang diterbitkan. Dari laporan anggaran gaji dan upah ini kita dapat 

mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, yaitu adanya efisiensi 

pengeluaran gaji dan upah. Pengendalian gaji dan upah akan lebih efektif jika 

tujuan pengendalian gaji dan upah sudah diketahui dan untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan suatu proses pengendalian gaji dan upah yang memadai 

sehingga efektivitas pengendalian gaji dan upah dapat tercapai. 

 

2.6 Pengendalian 

 Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, mamajemen membutuhkan 

cara untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam perusahaan melakukan apa 

yang seharusnya mereka lakukan, agar tujuan perusahaan yang telah mereka 
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tetapkan sebelumnya dapat tercapai. Oleh karena itu, fungsi pengendalian dari 

manajemen diperlukan untuk mendukung hal tersebut. 

 

2.6.1 Pengertian Pengendalian 

 Pengendalian merupakan kebijaksanaan, prosedur dan praktek yang 

diterapkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien, mencakup koreksi atas kekurangan, 

kelemahan, dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian operasi agar selaras 

dengan pedoman yang digunakan. 

Menurut Carter dan Usry (2004;6) pengertian pengendalian adalah  : 

“Usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan”. 

Sedangkan menurut R.A Supriyono (2001; 6) pengertian pengendalian adalah 

sebagai berikut: 

“Pengendalian merupakan proses yang digunakan untuk menjamin agar 

para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai 

tujuan bagian organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu” 

 

2.6.2  Jenis-jenis Pengendalian 

Menurut Glenn A Welsch dkk yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih 

dan Maudy Warouw (2000; 14), berdasarkan waktu persiapan dan 

pelaksanaannya secara umum bentuk pengendalian suastu perusahaan dapat 

digolongkan menjadi: 

“Pengendalian Awal (Feedforward Control) 

  Pengendalian Berjalan (Concurrent Control) 

  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 disipakan dan perusahaan 

telah siap untuk melaksanakan kegiatan. 

2.     Pengendalian Berjalan 

Biasanya dalam bentuk 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, menfokuskan pada hasil periode  sebelumnya untuk 

mengendalikan aktivitas di masa mendatang. 

 

2.6.3 Proses Pengendalian 

 Pengendalian berhubungan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas 

dalam menggerakkan tenaga kerja serta sumber keuangan terhadap satu tujuan 

kegiatan meliputi perbandingan standar yang ditetapkan, tindakan yang perlu 

bilamana terjadi kondisi-kondisi yang menyimpang dari standar. 

Proses pengendalian menurut Glenn A. Wesch dkk yang dialihbahasakan 

oleh Purwatiningsih dan Maudy Waouw (2000; 14 ) adalah sebagai berikut: 

“Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan 
tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menyiapkan laporan 
kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang direncanakan, dan selisih antara 
keduanya. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil 
yang direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 
Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah 
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dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidang 
tertentu. Memilih tindakan koreksi dari kumpulan alternatif yang ada dan 
menerapkan tindakan tersebut. Tindak lanjut atas pengendalian untuk 
menilai efektivitas dari tindakan koreksi yang diterapkan. Dan dilanjutkan 
dengan umpan maju untuk membuat perencanaan periode berikutnya”. 

 

2.7 Pengendalian Gaji dan Upah 

Organisasi yang terkecil pun perlu mengembangkan beberapa prosedur 

yang distandarisasikan untuk pengendalian anggaran gaji dan upah secara efektif 

dan penerapan kebijakan gaji dan upah secara taat asas. 

Menurut Aliminsyah (2004;202) proses pengendalian adalah : 

1. Menetapkan standar metode pengukuran 
Sasaran dan tujuan yang ditetapkan ketika berlangsungnya proses 
perencanaan dinyatakan dalam istilah yang jelas, dapat diukur termasuk 
batas waktunya. Dalam perusahaan industri jasa, standar, dan 
pengukuran kemungkinan berapa jumlah pelanggan harus menunggu 
sebelum telpon mereka dijawab. Dalam perusahaan perdagangan, 
standard an pengukuran dapat berupa penjualan dan target produksi, 
sasarn kehadiran, produk sisa yang dihasilkan dan yang didaur ulang dan 
catatan keselamatan kerja. 

2. Mengukur potensi kerja 
Pengukuran adalah proses yang berulang-ulang dan berlangsung terus 
menerus frekuensi pengukurannya tergantung pada tipe akuntansi yang 
diukur. 

3. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar 
Ini adalah langkah termudah dalam proses pengendalian. Kompleksitas 
dianggap sudah ditangani dalam dua langkah pertama, sekarang 
masalahnya hanya membaningkan hasil pengukuran dengan target atau 
standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai menganggap bahwa 
segala sesuatu dalam kendali. 

4. Mengambil tindakan korektif 
Langkah pertama penting bila prestasi lebih rendah dari standar dan 
analisis menunjukkan ada tindakan yang diperlukan. Tindakan korektif 
termasuk perubahan dalam satu atau beberapa aktivitas operasi 
organisasi. 
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2.8 Efektivitas Pengendalian Gaji dan Upah 

Efektivitas pengendalian gaji dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran 

gaji yang diterbitkan. Dari laporan realisasi anggaran, kita dapat mengetahui 

apakah efisiensi pengeluaran gaji yang telah diterapkan telah tercapai. Laporan 

gaji merupakan alat evaluasi anggaran. 

Dengan adanya anggaran gaji diharapkan beban untuk gaji yang 

sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang disetujui dalam anggaran. 

Tujuan pengendalian atas gaji dan upah menurut Crushing (2002;962) 

mengemukakan sebagai berikut : 

1. All personnel and payroll transaction are properly authorized on the basic of 
established kriteria 

2. All employes are assigned to productive work suited to their capabilities and 
they carry out that work effectively and efficiently 

3. All valid payroll are personel changes transaction are accurately recorded 
and processe 

4. Accurate employee personel and payroll master file record are maintained 
5. All disbursement for employee compensation are properly made to or on be 

half appropriate employee 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan pengendalian atas 

gaji adalah : 

1. Semua transaksi pembayaran gaji dan upah untuk karyawan sudah diotorisasi 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

2. Semua karyawan telah ditugaskan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya secara 

efektif dan efisien 

3. Keseluruhan transaksi pembayaran gaji dan upah telah dicatat dengan akurat 

4. File induk dari catatan kepegawaian yang telah dipelihara atau dirawat dengan 

baik 
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5. Keseluruhan pengeluaran yang berhubungan dengan pembeyaran gaji dan 

upahdari karyawan telah dilaksanakan dengan baik dan diberikan kepada 

karyawan yang bersangkutan 

Pengendalian gaji dan upah yang efektif menurut Purwatiningsih 

(2000;247) yaitu dapat kita lihat dari laporan realisasi anggaran gaji dan upah 

yang diterbitkan. Laporan realisasi anggaran gaji dan upah  merupakan alat 

evaluasi anggaran. Dari laporan realisasi anggaran ini dapat diketahui apakah 

tujuan yang diterapkan tercapai, yaitu adanya efisiensi pengeluaran gaji dan upah. 

Dengan adanya anggaran gaji dan upah diharapkan beban untuk gaji dan upah 

yang sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. 

Pengendalian gaji dan upah dimulai dengan digunakannya anggaran gaji 

dan upah  sebagai standar untuk mengendalikan gaji yang sesungguhnya, 

kemudian dilakukan perbandingan anggaran dengan realisasinya. Realisasi 

anggaran gaji dan upah dapat diperoleh dari suatu sistem informasi akuntansi 

dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang dibuat secara periodik. Selanjutnya 

laporan tersebut dievaluasi dan dianalisis terhadap hasil pelaksanaan pengeluaran 

gaji dan upah hasil evaluasi dan analisa tersebut merupakan dasar pengambilan 

keputusan manajemen. 

Dapat dijelaskan bahwa pengendalian gaji dan upah akan efektif jika 

tujuan pengendalian gaji dan upah sudah diketahui dan untuk mencapai tujuan 

tersebut diperlukan suatu proses pengendalian gaji dan upah yang memadai 

sehingga efektivitas pengendalian gaji dan upah akan tercapai. 
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2.9 Peranan Anggaran Gaji dan Upah sebagai Alat Bantu Manajemen 

dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Gaji dan Upah 

Gaji dan upah bukanlah masalah yang sederhana, karena gaji dan upah 

merupakan suatu bidang yang dinamis disertai dengan kondisi yang selalu 

berubah-ubah sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan berbeda. 

Anggaran gaji dan upah memiliki manfaat sebagai alat pengendalian, yaitu 

melalui anggaran gaji dan upah dapat dilihat penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dan dapat mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan 

sehingga manajemen dapat mengambil tindakan perbaika yang diperlukan agar 

pengendalian gaji yang dikehendaki dapat tercapai. 

Anggaran gaji dan upah ini bukan merupakan tolak ukur efisiensi namun 

berguna dalam memberikan pedoman agar gaji yang sesungguhnya tidak melebihi 

jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. Anggaran gaji dan upah  berfungsi 

untuk mengendalikan gaji dan pah yang dikeluarkan sehingga jika sasaran 

pengendalian tercapai maka pengendalian tersebut efektif. 

Selain mengendalikan besarnya jumlah gaji dan upah  yang terjadi, 

pengukuran lain yang penting adalah untuk mengendalikan efektivitas dari aspek 

prestasi kerja. 

Pengendalian gaji dan upah secara umum dinyatakan efektif jika 

menggunakan alat anggaran, artinya pimpinan secara jelas memberikan arahan 

dalam penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, kegiatan 

pengeluara gaji utamanya ada dalam setiap pusat pertanggungjawaban biaya. 

Sedangkan secara khusus dikatakan efektif jika pimpinan telah melasanakan 

fungsinya dengan memadai dalam upayauntuk terwujudnya sasaran yang ingin 

dicapai, tentu saja diharapkan realisasi mendekati anggaran yang ditetapkan 

Dengan adanya pengendalian gaji dan upah maka dapat dilakukan analisis 

dan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga setiap 
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penyimpangan yang terjadi dapat segera dilakukan tindakan koreksi dan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi agar pengendalian terhadap gaji dapat 

berjalan dengan lancer. Maka dibutuhkan alat bagi pimpinan yaitu anggaran 

karena anggaran adalah salah satu alat yang dapat melaksanakan fungsi lain yaitu 

perencanaan. 

Agar tujuan anggaran gaji dan upah tercapai, sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efektivitas pengendalian gaji dan upah , maka perlu 

dilakukan perbandingan dan analisa antara anggaran dengan realisasinya. Apabila 

terdapat penyimpangan anggaran yang cukup material, maka perlu diambil 

tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya keugian yang lebih besar bagi 

perusahaan. 
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