
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Konsep Tentang Peranan 

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, pimpinan perusahaan 

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengembangkan perusahaan. Dalam hal ini peranan 

anggaran sangat diperlukan oleh perusahaan dalam menunjang efektivitas dalam 

pengendalian gaji dan upah karyawan. 

Pengertian peranan (role) menurut Soekanto (2003:243) adalah sebagai 

berikut: 

“1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 
seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat”. 

 
 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 

pengendaliannya agar tujuan tersebut tercapai. Perencanaan merupakan dasar 

untuk mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan 

sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan. Dengan 

demikian, anggaran dapat digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam 

mengendalikan kegiatan perusahaan. 



 Anggaran atau budget dipandang dari segi perspektif sebenarnya sebagai 

alat bantu manajemen di dalam perusahaan, koordinasi dan pengendalian yang 

dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang yang bertujuan untuk 

memproyeksikan operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi keuangan (laporan 

laba rugi, neraca, perubahan modal) dan aliran kas. 

 Sebagai suatu rencana, anggaran mencakup proyeksi keuangan dipadukan 

dengan asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu serta hal-hal relevan 

lainnya. Di dalam proses penyusunan serta penggunaannya, anggaran berfungsi 

sebagai alat koordinasi antar departemen yang mendorong adanya komunikasi 

dari satuan tindakan. 

Tentu saja dalam hal ini anggaran sangat berguna dalam tahap penilaian 

sebagai tolak ukur pelaksanaan rencana perusahaan. Anggaran yang didefinisikan 

sebagai suatu rencana tindakan (plan of action) yang dinyatakan secara kuantitatif 

mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa 

yang akan datang dalam hubungannya dengan pendapatan, kas-kas, posisi 

keuangan, gaji dan upah serta rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-

hal tersebut. 

 

2.2.1  Pengertian Anggaran 

Anggaran atau lengkapnya business budget, merupakan salah satu bentuk 

dari berbagai rencana yang mungkin disusun meskipun tidak semua rencana 

disebut anggaran. Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai ungkapan 

keuangan dari program kerja untuk mencapai sasaran dalam jangka waktu yang 

telah ditentukan. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang anggaran, 

dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atau defenisi anggaran. 

Pengertian anggaran menurut Anthony dan Govindarajan (2003;409) adalah 

sebagai berikut: 

“Budget are an important tool for effective short-term planning and 

control in organization”. 

 

 



  Nafarin (2004;12) mendefinisikan anggaran atau budget adalah sebagai 

berikut: 

“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

Anggaran menurut Sukarno (2000;144) adalah: 

“Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, 

dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu 

perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang”. 

Adisaputro dan Asri (2004;6) mengemukakan definisi anggaran yang 

banyak dipakai sebagai berikut: 

“Business budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

dalam pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. 

Dari definisi yang telah dikemukakan bahwa anggaran meliputi aspek 

perencanaan mengenai kegiatan-kegiatan pada saat yang akan datang yang 

disusun secara formal dan tertulis, dan dinyatakan dalam satuan uang atau 

kuantitas lainnya guna membantu manajemen dalam rangka menjalankan 

fungsinya, terutama dalam hal fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. 

 

2.2.2   Jenis Anggaran 

Jenis anggaran menurut Nafarin (2004;22) dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1.  Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval 

(kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri 

anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) 

yang berbeda. 

b. Anggaran Tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat 

kapasitas tertentu. 

 



2.  Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk suatu periode 

tertentu, pada umumnya periode satu tahun yang disusun setiap akhir 

periode anggaran 

b. Anggaran Kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

3.  Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat 

dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. 

b. Anggaran jangka Panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 

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

keuangan. Kedua anggaran ini bila 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 triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

a. Anggaran Operasional, adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan  

laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari: 

•   Anggaran penjualan, 

•   Anggaran biaya pabrik: 

- Anggaran biaya bahan baku. 

- Anggaran biaya tenaga kerja langsung. 

- Anggaran biaya overhead pabrik. 

• Anggaran beban usaha 

•   Anggaran laporan laba rugi 

b. Anggaran Keuangan, adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. 

Anggaran keuangan antara lain terdiri dari: 

•   Anggaran kas 

•   Anggaran piutang 

•   Anggaran persediaan 



•   Anggaran utang 

•   Anggaran neraca 

Selain sebagai alat bantu manajemen, anggaran mempunyai ruang lingkup 

yang cukup luas. Oleh karena itu perlu diketahui penggolongan anggaran yang 

benar agar tidak menimbulkan kekacauan di dalam memisahkan masing-masing 

anggaran yang ada dalam perusahaan. 

 

2.2.3   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-

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: 

 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) 

maupun 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, di bidang produksi, 

di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi maupun di bidang 

personalia. 



Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan menguasai 

faktor-faktor internal ini dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan 

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

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

masih bisa disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan untuk periode yang 

akan datang. 

2.   Faktor Eksternal, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat diluar 

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 maupun 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) dan tidak dapat disesuaikan dengan 

keinginan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4   Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 

 Bagi sebuah perusahaan, penyusunan anggaran memiliki banyak manfaat 

diantaranya seperti dikemukakan oleh Ellen dkk. (2001;2), yaitu: 

1. Adanya Perencanaan Terpadu 

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana 

perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

secara menyeluruh. 

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 melaksanakan tugasnya. 

3. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karenya system anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antar antarbagian (divisi) secara keseluruhan. 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

menilai kinerjanya. 

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 agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

cara baik, artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang 

dianggap paling menguntungkan. 

 

 

 



  Selain memiliki manfaat, menurut Munandar (2001:13) anggaran juga 

memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (forecasting). Betapapun 

cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun sulit untuk mendapatkan taksiran 

yang benar-benar akurat dan sama sekali tidak berbeda dengan kenyataannya 

nanti. 

2. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan 

berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang controllable mapupun 

yang uncontrollable. Dengan demikian jika nantinya terjadi perubahan-

perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut akan berubah 

pula ketepatan taksiran-taksiran yang telah disusun. 

3. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran tergantung pada manusia-

manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan 

apabila para pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakapan 

yang memadai. 

  Suatu anggaran dapat dimanfaatkan keunggulannya sebaik mungkin dan 

dapat ditekankan keterbatasannya sekecil mungkin, menurut Gunawan dan 

Anggraini (2007;22) didalam menyusun suatu anggaran perlu diperhatikan 

beberapa syarat, yaitu: 

1. Fleksibel (luwes) 

Program anggaran yang dijalankan dengan fleksibel memberi keleluasaan yang 

lebih besar kepada semua tingkat manajemen. Luwes disini artinya tidak terlalu 

kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin 

berubah. Fleksibel (luwes) disini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan 

lingkungan yang bersifat turbulen dan dinamis.   

2. Realistis 

Anggaran yang realistis adalah tidak terlalu tinggi (optimis) ataupun terlalu 

rendah (pesimis). Hal ini karena anggaran terlalu tinggi akan berdampak pada 

sulitnya pencapaian target, karena target tidak sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Sebaliknya anggaran yang terlalu rendah tidak akan mampu 

merefleksikan kedinamisan dan juga tidak menumbuhkan motivasi.        



3.  Kontinu / terus-menerus 

 Perencanaan sebagai fungsi pertama manajemen harus dilakukan secara 

kontinu (terus-menerus). Dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu 

melaksanakan perencanaan ulang dan membuat rencana-rencana baru. Dengan 

demikian sesuai fungsi perencanaan, proses pengendalian juga harus 

dioperasikan secara terus menerus dalam suatu perusahaan untuk menjamin 

apakah perusahaan dapat mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan standar 

yang telah ditetapkan dengan cara yang efisien. 

 Program anggaran harus senantiasa dimonitor secara kontinyu untuk 

mengevaluasi keberhasilan perusahaan mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan 

standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian jika terjadi penyimpangan dapat 

segera diantisipasi sedini mungkin. Di sini diperlukan laporan yang akurat dan 

tepat waktu untuk membuat laporan realisasi anggaran yang sesunggunya. 

   

2.2.5  Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya, ada di tangan 

pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi 

perusahaanlah yang paling berwenang dan paling bertanggung jawab atas 

kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

 Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun anggaran serta 

kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan didelegasikan kepada bagian lain dalam 

perusahaan. Adapun siapa atau bagian apa yang diserahi tugas mempersiapkan 

dan menyusun anggaran tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi dari 

masing-masing perusahaan. 

 Menurut Munandar (2001;17) anggaran dapat didelegasikan kepada: 

 “1. Bagian Administrasi 

 2. Panitia Budget”. 

  



 Pendelegasian anggaran suatu perusahaan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Bagian Administrasi 

Biasanya bagian adminsitrasi yang berperan sebagai bagian yang menyusun 

anggaran adalah untuk perusahaan yang berskala kecil. Karena pada 

perusahaan kecil tidak terlalu kompleks dalam kegiatan usahanya. Sehingga 

bagian administrasi pada perusahaan kecil dianggap bagian yang menyimpan 

informasi baik yang bersifat internal perusahaan maupun informasi eksternal. 

Perusahaan. 

2. Panitia Budget 

 Untuk perusahaan berskala besar, kegiatan-kegiatan usahanya terlalu 

kompleks, beraneka ragam dengan ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga 

bagian administrasi tidak mampu menyerap informasi yang bersifat internal 

maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan panitia khusus untuk 

penyusunan anggaran yang dipimpin oleh seorang manajer puncak (wakil 

direktur) dan dianggotai oleh wakil tiap bagian perusahaan. 

  Namun di antara keduanya, anggaran yang disusun baik oleh bagian 

administrasi pada perusahaan kecil maupun anggaran yang disusun oleh panitia 

budget pada perusahaan besar hanya merupakan rancangan budget atau draft 

budget (tentative budget). Rancangan budget inilah yang akan diserahkan 

kepada pimpinan tertinggi perusahaan untuk disahkan serta ditetapkan sebagai 

budget yang defenitif. 

  Rancangan budget ini, masih memungkinkan untuk diadakan perubahan-

perubahan terhadap rancangan tersebut dan juga memungkinkan untuk 

dilakukan pembahasan-pembahasan sebelum disetujui oleh pimpinan puncak. 

Anggaran yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan atau budget 

defenitif ini, akan dijadikan sebagai pedoman kerja, sebagai alat 

pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan kerja. 

  Menurut Harahap (2001;83), ditinjau dari siapa yang membuatnya, 

penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara: 

 



  “1. Otoriter atau top down 

  2. Demokrasi atau bottom up 

  3. Campuran atau top down dan bottom up”. 

  Penyusunan anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Otoriter atau Top down 

Anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran inilah 

yang dilaksanakan bawahan, tanpa keterlibatan bawahan dalam 

penyusunannya. Bawahan tidak diminta keikutsertaannya dalam penyusunan 

anggaran. Metode otoriter bisa cepat dan memenuhi selera pimpinan tetapi 

belum tentu dapat menggerakkan partisipasi bawahan. Tetapi metode ini sangat 

tepat dipakai jika kemampuan bawahan relatif rendah dan suasana konflik 

terjadi dalam perusahaan. 

2. Demokrasi atau bottom up 

Anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun 

mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya untuk 

menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Metode 

ini tepat digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam 

menyusun anggaran. Metode demokrasi agak lambat prosesnya karena 

melibatkan banyak orang dengan banyak sifat dan keinginan. Tetapi metode ini 

dapat mengajak partisipasi dan tanggung jawab bawahan. Hal ini baik diikuti 

jika Sumber Daya Manusia perusahaan memiliki kemampuan untuk itu. 

3. Campuran atau top down dan bottom up 

Disini perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan 

kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan 

bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh 

bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. Metode campuran dapat 

mengurangi kelemahan-kelemahan di dua metode. 

Anthony dan Govindarajan (2003;416) menyatakan secara teoritis 

proses 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. Contigency 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  

• Mengkoordinasi dan mengeluarkan perkiraan dasar keseluruh 

perusahaan yang akan menjadi dasar 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 pada senior manajer. 

• Menyusun proses pembuatan perbaikan anggaran selama tahunan 

tersebut 

• Mengkoordinasi pekerjaan dari departemen anggaran eselon lebih 

rendah (bisnis unit dari departemen anggaran) 

• Menganalisis laporan pekerjaan terhadap anggaran, mengartikan 

hasilnya dan menyiapkan ringkasan untuk senior manajemen. 

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

bagian eksekutif, kepala bagian operasional dan kepala bagian keuangan. 

Panitia anggaran melakukan peranan yang penting. Mereka menilai dan juga 

menyetujui atau menyesuaikan tiap anggaran.  



2. Pengeluaran garis pedoman. Apabila perusahaan mempunyai proses strategi 

perencanaan tahun pertama adalah permulaan dari proses persiapan anggaran 

manajer, langkah pertama dari proses persiapan anggaran adalah untuk 

mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan anggaran untuk 

disebarkan kesemua manajer. 

3. Proposal awal anggaran. Menggunakan garis pedoman, tanggungjawab 

manajer dibantu dengan staf mereka, mengembangkan permintaan anggaran 

karena sebagian besar tanggung jawab akan memulai anggaran tahunan dengan 

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

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

agar sesuai dengan garis pedoman. 

4. Negosiasi. Dalam proses negosiasi, pembuat anggaran membahas anggaran 

yang diajukan dengan atasannya. Atasan cenderung menilai validitas dari tiap 

penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan 

anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun 

sebelumnya. 

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

dalam organisasi. Dan persetujuan terakhir disarankan oleh panitia anggaran 

kepada kepala eksekutif. 

6. Perbaikan anggaran. Salah satu prinsip pemikiran dalam penyusunan anggaran 

adalah prosedur perbaikan anggaran setelah disetujui. Jika dapat diperbaiki 

secepatnya, tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan persetujuan anggaran pada 

saat itu juga dipihak lain, jika perkiraan anggaran ternyata sangat tidak masuk 

akal sehingga perbandingan terhadap anggaran tidak berarti, perbaikan 

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

• Prosedur yang dipersiapkan secara sistematis (tiap triwulan) memperbaharui 

anggaran. 

• Prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan dalam keadaan tertentu  

7. Anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran 

kebetulan 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. 

 

2.2.6   Karakteristik Anggaran 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (2003;409) anggaran memiliki 

beberapa karakteristik diantaranya: 

 “1. A budget estimates the profit potential of the business unit. 
   2. It is stated in memory terms, although the monetary amounts may 

be backed up by nonmonetary amounts (e.g. unless sold or 
produced). 

3.  It generally covers a period of one year. 
4. It is a management commitment; managers agree to accept 

responsibility for attaining the budgeted objectives. 
5. The budget proposal is reviewed and approved by an authority 

higher than the budget. 
6. Once approved, the budget can be change only under specified 

condition. 
7. Periodically, actual financial performance is compared to budget, 

and variances are analyzed and explained.” 
 

 Dari karakteristik tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan. 

Pembuatan anggaran sangat menguntungkan untuk pemusatan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan secara dinamis dan dalam lingkungan yang tidak pasti. 

Pelaksanaan anggaran menunjukan rincian dari pendapatan dan pengeluaran 

untuk anggaran tahunan untuk setiap pusat tanggung jawab dan organisasi 

secara keseluruhan sehingga dapat diperkirakan keuntungan yang akan 

diperoleh suatu perusahaan. 

2. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin 

didukung dengan jumlah nonmoneter (contoh unit yang terjual atau 

diproduksi). Anggaran perusahaan dinyatakan dalam satuan uang (misalnya 

rupiah). Hal ini dilakukan agar anggaran dapat disusun secara menyeluruh 



karena uang merupakan alat penghitung yang universal. Namun anggaran 

tersebut juga didukung oleh satuan lain (unit) 

3. Biasanya meliputi jangka waktu selama satu tahun. Anggaran harus jelas 

menunjukkan kapan atau untuk periode kapan angka-angka anggaran tersebut 

berlaku. Jangka waktu anggaran tergantung dari sifat bisnis perusahaan. Untuk 

memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan jangka pendek, 

perusahaan biasanya menyusun anggaran yang mencakup jangka waktu 12 

bulan. 

4. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk bertanggung 

jawab untuk mencapai tujuan dari anggaran. Anggaran mencerminkan suatu 

komitmen dari pembuatnya dengan atasannya. Komitmen dapat berubah bila 

asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran 

merupakan titik awal yang paling baik dalam menilai kinerja. Proses 

penyusunan anggaran dikatakan berhasil jika setiap manajer dalam perusahaan 

memahami akan peran mereka dalam mencapai sasaran. 

5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pihak yang lebih tinggi dari 

pembuat anggaran. Pembuat anggaran melakukan negosiasi dengan manajer 

atas. Kemudian manajer atas memeriksa dan menyetujui anggaran yang 

diusulkan. Jika manajer atas mengubah jumlah anggaran, dia harus 

meyakinkan pembuat anggaran bahwa hal itu masuk akal. 

6. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

Perbaikan anggaran harus didasarkan pada perubahan kondisi yang signifikan. 

Anggaran yang sering kali direvisi, tidak lagi dapat dipakai baik sebagai alat 

kontrol maupun sebagai tolak ukur kinerja manajer. 

7. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan 

perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. Jika terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan anggaran, anggaran akan dianalisis dan dicari penyebabnya. Hal 

ini akan membantu bagi penyusun anggaran untuk merancang tindakan koreksi 

yang diperlukan dan untuk penilaian kinerja penyusun anggaran. 

 

 



2.2.7   Hubungan Anggaran dengan Fungsi Manajemen 

  Manajemen menurut Munandar (2001;12) adalah sebagai berikut: 

“Secara sederhana, Management diartikan sebagai suatu ilmu dan 
seni untuk mengadakan perencanaan (planning), mengadakan 
pengarahan dan pembimbingan (directing), mengadakan pengawasan 
(controlling) terhadap orang-orang dan barang-barang, untuk 
mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan”. 
 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui 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 

pembagian tanggung jawab kepada para personel (karyawan) perusahaan 

(organizing), 

3. Membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan para karyawan (directing),  

4. Menciptakan koordinasi dan kerja sama yang serasi di antara semua bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan (coordinating),  

5. Mengadakan pengawasan terhadap kerja para karyawan di 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), 

pengkoordinasian kerja (coordinating) dan pengawasan kerja (controlling), 

dengan demikian jelaslah bahwa anggaran merupakan alat bagi manajemen untuk 

membantu menjalankan fungsi-fungsinya.  

 

2.3    Pengertian Gaji dan Upah 

  Apabila seseorang melakukan pekerjaan bagi orang lain, penghasilan yang 

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

tetapi bagi seorang pegawai mempunyai arti yang sama, yaitu 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 para pegawai tersebut kepada 

perusahaan. 

 Perbedaan penggunaan istilah gaji dan upah ditentukan oleh perhitungan 

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

Sedangkan upah dibayarkan 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 terkandung membuat 

orang menyamakan pengertian dari keduanya. 

  Pengertian upah (wages) menurut Syahrul (2000;895) adalah sebagai 

berikut: 

  “Upah adalah kompensasi bagi karyawan dengan tarif harian atau 

sesuai dengan hasil yang dikerjakan.” 

     Sedangkan gaji (salaries) menurut Syahrul (2000;746) adalah sebagai 

berikut: 

  “Gaji adalah kompensasi bagi karyawan yang dibayar berdasarkan 

tarif per bulan atau per tahun.”  

   Sebenarnya istilah upah memiliki arti yang berbeda dengan istilah gaji 

sebagaimana diungkapkan oleh Kohler (1997;413) mendefinisikan upah (wages) 

sebagai berikut: 

   “The compensation of workers receiving a fixed sum per place hour, day 

or week for manual labor, skilled or unskilled a fixed sum for certain 

amount of such labor.” 

   Jadi upah (wages) adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan dalam 

jumlah tertentu, biasanya dibayar per satuan produk, per jam, per hari, atau per 

minggu. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa karyawan penerima 

upah adalah karyawan tidak tetap. 

   Sedangkan untuk gaji (salary), Kohler (1997;492) menyebutkan: 

 “Salary is the compensation paid periodical for managerial, 

administrative, professional and similar services.” 



  Gaji (salary) diartikan sebagai balas jasa yang dibayarkan secara berkala 

kepada para manajer, tenaga administrasi, tenaga profesi serta pemberian jasa 

yang sejenis, Sehingga penerima gaji adalah karyawan tetap perusahaan. 

 

2.4    Anggaran Gaji dan Upah 

Pada setiap perusahaan tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

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

selalu ada dalam perusahaan meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan 

mesin. 

 Menurut Adisaputro dan Asri (2004;257), tenaga kerja 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 berbentuk barang jadi. 

2. Tenaga Kerja Tidak Langsung 

Adalah tenaga kerja yang di pabrik yang tidak terlihat secara langsung pada 

proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Misalnya 

adalah tenaga kerja 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 penarikan tenaga kerja 

3. Latihan bagi tenaga kerja baru 

4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja 

5. Gaji dan upah yang 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 itu selalu 

dikaitkan dengan Anggaran Produksi yang telah disusun sebelumnya. 

Perencanaan tenaga kerja meliputi aspek yang sangat luas, sehingga perlu 

dipertimbangkan secara matang oleh pimpinan perusahaan. 

 

2.4.1 Pengertian Anggaran Gaji dan Upah 

Menurut Welsch dkk. yang dialihbahasakan oleh 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 di 

dalamnya 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 gaji tidak langsung tersebut terjadi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja 

atau karyawan yang tidak terlihat 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, tarif upah yang akan dibayarkan kepada 

para tenaga kerja langsung tersebut 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 dengan tenaga kerja langsung adalah para 

tenaga kerja langsung menangani kegiatan proses produksi, yaitu mengolah bahan 

mentah untuk diubah menjadi barang jadi. Dari pengertian tersebut, dapat 

diketahui bahwa apabila perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam produk, 

rencana tentang upah tenaga kerja langsung dari masing-masing prduk harus 

dirinci dan dipisahkan secara jelas. Di samping itu, apabila proses produksi 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 secara jelas. 

 

2.4.2  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 juga berguna 

sebagai dasar untuk penyusunan anggaran kas, karena biaya ini memerlukan 

pengeluaran kas. 

 Namun beberapa perusahaan lebih menyukai mempersiapkan anggaran 

secara terpisah untuk gaji dan upah. Alasan untuk penggunaan anggaran gaji yang 

terpisah adalah untuk menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja 

langsung yang dibutuhkan secara lebih akurat, banyaknya tenaga kerja langsung, 

biaya tenaga kerja langsung pada masa yang akan datang, dan kebutuhan alur kas. 

 Sedangkan alasan untuk penggunaan anggaran upah yang terpisah adalah 

untuk menyediakan data perencanaan tentang jumlah tenaga kerja langsung yang 

dibutuhkan, banyaknya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja untuk tiap unit 

produk, dan kebutuhan tiap alur kas. Perencanaan yang efektif dari jam dan biaya 

tenaga kerja mempunyai keuntungan bagi perusahaan, seperti yang dikemukakan 

oleh Welsch dkk. yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih dan Warouw 

(2000;247) sebagai berikut: 

1. Fungsi personil dapat ditampilkan lebih efisien karena dasarnya dapat 

diberikan untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan 

penggunaan personil. 

2. Fungsi keuangan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering 

merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. 



3. Biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk (biaya per unit dari total 

biaya) merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuatan keputusan, 

seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. 

4. Pengendalian biaya Tenaga Kerja Langsung secara siginfikan dipertinggi. 

 

2.4.3  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 secara lebih lebih akurat, 

diperlukan data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-fakor 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 akan diproduksikan, akan semakin 

kecil pula biaya gaji yang akan dibebankan. 

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: 

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, maka semakin besar pula upah tenaga kerja langsung yang akan 

dibayarkan. Sebaliknya, semakin kecil jumlah unit yang akan diproduksikan, 

akan semakin kecil pula jumlah upah upah tenaga kerja langsung yang akan 

dibayarkan. 

2. Berbagai standar waktu (time standard) 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 pula data historik atau pengalaman pada waktu yang lalu, dan 

berdasarkan pada penelitian-penelitian khusus. 

3. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Pada dasarnya ada tiga 

sistem pembayaran upah, yaitu: 

a. Sistem upah menurut waktu, yang dibayarkan pada masing-masing tenaga 

kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. 

Kemungkinan yang diperoleh apabila perusahaan menggunakan sistem upah 

menurut waktu ini antara lain: 

a.1  Para tenaga kerja tidak terburu-buru di dalam menjalankan 

pekerjaannya, sebab banyak sedikitnya unit yang dihasilkan tidak 

berpengaruh terhadap basar kecilnya upah yang akan mereka terima. 

Dengan demikian kualitas barang yang diproduksi akan dapat terjaga. 

a.2 Bagi para tenaga kerja yang kurang terampil, sistem upah ini dapat 

member ketenangan dan kemantapan dalam bekerja, sebab meskipun 

mereka kurang mengerti dalam menyelesaikan unit hasil (output) yang 

banyak, mereka akan tetap memperoleh upah yang sama dengan yang 

diterima oleh tenaga kerja yang lain. 

b. Sistem upah menurut unit hasil (output), yang menentukan bahwa besar 

kecilnya upah yang akan dibayarkan pada masing-masing tenaga kerja, 

tergantung pada banyak sedikitnya unit (output) yang mereka hasilkan 

selama kerja. 

c. Sistem upah yang insentif, 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 keterampilan kerja mereka. 

 

2.5 Efektivitas 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sangat berkaitan dengan efektivitas, 

baik itu efektivitas pembelian, persediaan, penjualan, penggajian, dan lain-lain, 

menurut Mardiasmo (2002;134) menyatakan efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya.”. 

 Pengertian efektivitas menurut Ardios (2007;178) yaitu: 

“efektivitas adalah tingkat di mana kinerja yang sesungguhnya 

(actual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. 

 Sedangkan efektivitas menurut Arens dkk. (2003;798) adalah sebagai 

berikut: 

“effectiveness refers to the accomplishment of objectiveness; whereas 

efficiency refers to the resoures used achieve those objectives”. 

 Jadi efektivitas 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 pengendalian gaji dan upah dapat kita lihat dari laporan 

realisasi anggaran gaji dan upah yang diterbitkan. Dari laporan anggaran gaji dan 

upah ini kita dapat ketahui apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, yaitu adanya 

efisiensi pengeluaran gaji dan upah. 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. 

 



2.6   Pengendalian  

2.6.1  Pengertian Pengendalian 

 Menurut Supriyono (2000;19) pengertian pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

“Pengendalian adalah suatu proses mengarahkan kegiatan yang 

menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai rencana 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai”. 

 Menurut Hariadi (2002;5) pengendalian dalam arti sempit yaitu: 

“Mengawasi pada akhir periode apakah hasil pelaksanaan telah 

sesuai dengan rencana jangka pendek maupun jangka panjang 

yang telah ditetapkan”.  

Dalam arti luas yaitu: 

“1.  Pelaksanaan di lapangan atas rencana yang telah ditetapkan, 
  2. Mendapatkan umpan-balik mengenai seberapa jauh 

pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan 

 3. Jika terjadi penyimpangan, maka harus segera ditentukan 
langkah-langkah tindakan koreksi untuk mengatasi hal 
tersebut”. 

   

2.6.2 Tujuan Pengendalian 

 Tujuan pengendalian biaya menurut Siegel dkk. (1996;110) 

mengemukakan bahwa pengendalian biaya adalah: 

“Pengendalian biaya merupakan langkah yang diambil oleh 
manajemen untuk memastikan bahwa tujuan biaya yang dibuat 
pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan 
bahwa semua segmen fungsi organisasi dalam perilakuknya 
konsisten dengan kebijakannya”. 
 

 Tujuan pengendalian menurut Hasibuan (2004;242) adalah sebagai 

berikut: 

 “1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dari rencana, 

2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat 
penyimpangan-penyimpangan (deviasi) 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.” 



 Pengendalian bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha 

untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika 

terdapat kesalahan-kesalahan. 

  

2.6.3  Pengendalian Gaji dan Upah 

 Organisasi yang terkecil sekalipun perlu mengembangkan beberapa 

prosedur yang distandarisasikan untuk pengendalian anggaran gaji dan upah 

secara efektif dan penerapan kebijakan gaji dan upah secara taat asas. 

 Menurut Stoner & Freeman yang dialihbahasakan oleh Sindoro 

(1996;248) mengemukakan bahwa proses pengendalian adalah: 

1. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja 

 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 berupa 

jumlah pelanggan harus menunggu sebelum telefon mereka dijawab. Dalam 

perusahaan perdagangan, standar dan pengukuran dapat berupa penjualan dan 

target produksi, sasaran kehadiran, produk sisa yang dihasilkan dan yang 

didaur ulang dan catatan keselamatan kerja. 

2. Pengukuran prestasi 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 membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah 

ditetapkan. Bila prestasi sesuai mungkin menganggap bahwa segala sesuatu 

dalam kendali. 

4. Mengambil tindakan korektif 

 Langkah pertama penting bila prestasi lebih rendah dari standar dan analisis 

menunjukan ada tindakan yang diperlukan. Tindakan korektif termasuk 

perubahan dalam satu atau beberapa aktivitas operasi organisasi. 



Berdasarkan uraian diatas, pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin 

terciptanya kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan suatu 

perusahaan.  

 Menurut Armstrong dan Murlis yang dialihbahasakan oleh Hamzah 

(1995;65) ada 7 tahap pokok yang diperlukan dalam memperkenalkan prosedur 

pengendalian gaji dan upah: 

1. Memutuskan siapa yang akan menyiapkan anggaran gaji dan 
memonitor prosedur-prosedur pengendalian, 

2. Menyiapkan anggaran-anggaran gaji berdasarkan jumlah 
karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan volume kerja 
yang diramalkan untuk jangka waktu yang diperlukan. 
Kemungkinan kenaikan dalam biaya gaji harus dimasukan dalam 
jumlah seluruhnya, 

3. Memonitor biaya gaji dan upah yang sebenarnya dibandingkan 
dengan biaya yang dianggarkan, 

4. Menetapkan metode kemajuan dalam tiap jajaran struktur gaji, 
5. Menetapkan tingkat wewenang tiap manajer untuk menentukan 

gaji dan upah permulaan dan ganjaran, atau untuk mengusulkan 
kenaikan-kenaikan gaji, 

6. Membuat pedoman peninjauan gaji dan upah yang menetapkan 
batas-batas untuk kenaikan biaya pembayaran gaji. Pedoman itu 
harus dengan jelas menguraikan dasar yang dapat digunakan 
untuk memberikan kenaikan umum, kenaikan gaji atau kenaikan 
promosi, 

7. Kembangkan dan laksanakan berbagai prosedur untuk mengaudit 
usulan kenaikan gaji dan upah, dan memastikan kesesuaiannya 
dengan pedoman. 

 
 Pembatasan terhadap kenaikan gaji dan upah telah memberikan 

pengendalian dari luar terhadap pertumbuhan gaji dan upah. Walaupun hal itu 

telah mengurangi kebebasan perusahaan untuk memberikan menaikan gaji dan 

upah, dan juga membatasi biaya, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki 

atau menyusun prosedur pengendalian. 

 

2.7 Peranan Anggaran Gaji dan Upah Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Gaji dan Upah 

 Anggaran gaji dan upah sangat diperlukan khususnya pada perusahaan 

menengah dan besar, yang mempekerjakan pegawai cukup banyak. Dengan 



adanya anggaran gaji dan upah yang memadai, diharapkan akan terkandung di 

dalamnya pengendalian atas gaji dan upah yang efektif pula. 

 Pada perusahaan yang besar, anggaran gaji dan upah merupakan unsur 

yang penting dalam usaha pencapaian efektivitas pengendalian gaji dan upah. Gaji 

dan upah merupakan biaya yang sangat besar. Jika pengelolaan gaji dan upah 

tidak baik, maka akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pengendalian gaji dan 

upah. 

 Pengendalian gaji dan upah yang efektif menurut Welsch dkk. yang 

dialihbahasakan oleh Purwatiningsih dan Warouw (2000;248) 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 kita dapat mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan 

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. 

 Karena banyaknya komponen antara lain gaji pokok, lembur, tunjangan-

tunjangan serta potongan-potongan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya 

jumlah gaji dan upah yang harus dibayarkan, diperlukan penanganan yang baik 

untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Anggaran gaji dan upah sangat 

diperlukan untuk menjamin efektivitas pengendalian gaji dan upah, serta 

ketepatan waktu pembayaran, jumlah uang yang dibayarkan dan sasarannya 

pegawai yang berhak atas gaji atau upah sehingga lancarnya pembayaran gaji dan 

upah akan tercapai dengan baik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


