
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anggaran  

Dalam suatu perusahaan baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, 

perusahaan manufaktur, pada akhirnya segala sesuatu tujuannya adalah mencari 

keuntungan, laba, profit. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendirikan 

dan menjalankan suatu perusahaan dan berapa banyak uang yang akan diperoleh, 

tergantung tingkat kebutuhan, nilai jual harga pasar dan target yang akan dicapai. 

Dalam mengelola sumber daya diperlukan rencana strategi yang 

ditetapkan oleh manajemen agar diperoleh laba tertentu dan mempertahankan atau 

bahkan berusaha meningkatkan dalam periode waktu sekarang dan seterusnya, 

sehingga keputusan yang diambil tepat untuk peningkatan kinerja perusahaan. 

Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber daya perusahaan sangatlah 

penting, agar perencanaan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik, 

diperlukan suatu alat bantu bagi manajemen. Anggaran adalah salah satu alat yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi manajemen tersebut. Dengan 

anggaran tersedia semacam kendali terhadap pengeluaran yang nantinya erat 

hubungannya dengan efektivitas dan efisiensi biaya. Anggaran sebagai sistem 

perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan dapat membantu penyusunan 

perencanaan yang jauh lebih baik, sehingga pengendalian yang dilakukan dapat 

lebih ditingkatkan.  

Anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan, karena dalam 

anggaran diuraikan mengenai sumber-sumber daya yang akan digunakan, 

pengalokasian, langkah-langkah operasional yang akan dilaksanakan, 

pengkoordinasian, serta pengendalian, semua ini ini dilakukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang akan dicapai. Hasil yang dicapai dibandingkan dengan 

anggaran yang telah dialokasikan, untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya tercapai, jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan 

tindakan evaluasi dalam melakukan perencanaan kembali, dan peubahan 

pendukung lainnya, ini yang disebut pengendalian. 



Melalui anggaran dilakukan pengkoordinasian kerja agar semua bagian 

yang terdapat dalam perusahaan dapat saling mendukung, saling bekerja sama, 

dan motivasi yang tinggi, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Keberadaan 

anggaran mendorong komunikasi dan koordinasi dari aktivitas perusahaan. 

Anggaran memberikan informasi mengenai kegiatan dan usulan-usulan 

perusahaan untuk dikomunikasikan kepada manajer yang berbeda. 

Anggaran menyediakan petunjuk atas suatu tindakan dengan memberikan 

arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh perusahaan 

diwaktu yang akan datang. Anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur, alat 

pembanding untuk mengevaluasi realisasi hasil kerja yang berbeda dari yang 

diharapkan. 

Dengan demikian, penggunaan anggaran merupakan bagian integral dari 

proses perencanaan, tetapi anggaran tidak berhenti sampai proses perencanaan 

berfungsi juga untuk memastikan bahwa rencana yang dilaksanakan dengan tepat, 

menilai apakah target yang ditetapkan telah tercapai atau tidak, dan menyediakan 

informasi yang membantu perencanaan diwaktu yang akan datang. 

 

2.1.1. Pengertian Anggaran  

Salah satu definisi anggaran menurut Mulyadi (2000:488): 

Anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, 

yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

lainnya, yang mencakup jangka waktu satu tahun. 

 
Definisi anggaran. Menurut M. Munandar (2000:1):  

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 
(moneter) dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang 
akan datang. 

 

Seperti pendapat yang telah disebutkan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa anggaran sebagai alat bantu dalam perencanaan dan pengendalian yang 

terkoordinasi untuk semua kegiatan perusahaan dapat membantu para manajemen 

perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter, dan berlaku dalam jangka 

waktu tertentu. 



2.1.1.1.Unsur-unsur Anggaran  

Dalam suatu perusahaan, anggaran memiliki empat unsur: 

1. Rencana 

 Yaitu: penentuan dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan 

diwaktu yang akan datang 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan 

 Yaitu: mencakup semua aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh 

semua bagian yang ada perusahaan. Secara garis besar kegiatan-kegiatan 

fungsi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu 

kegiatan pemasaran, produksi, pembelanjaan, administrasi, dan kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan masalah personalia 

3. Dinyatakan dalam unit moneter  

 Yaitu: unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai perusahaan yang 

beraneka ragam 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang 

 Yaitu: menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan datang, 

ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksiran-taksiran 

tentang apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang 

 

2.1.2. Perbedaan Anggaran dan Ramalan  

Perbedaan pengertian anggaran dan ramalan dengan memberikan 

karakteristik anggaran dan ramalan.  

 

2.1.2.1.Karakteristik Anggaran dan Ramalan  

Anggaran dan ramalan menurut Mulyadi (2001:490) sebagai berikut:   

Karakteristik anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang  

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, artinya bahwa 

manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam anggaran 



4. Usulan anggaran dievaluasi dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusunan anggaran 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan 

 
   Karakteristik dari ramalan adalah sebagai berikut: 

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

keuangan 

2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu 

3. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diperkirakan  

4. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang 

yang lebih tinggi  

5. Ramalan akan selalu dimutkhirkan update jika informasi baru menunjukkan 

perubahan 

6. Penyimpangan dari yang diramalkan tidak dianalisis secara formal atau 

berkala. Penyusunan anggaran melakukan analisis terhadap penyimpangan 

hasil ramalan dengan apa yang diramalkan namun tujuan analisis adalah 

memperbaiki kemampuan dalam melakukan peramalan 

 

2.1.2.2.Fungsi Pengendalian Anggaran  

  Anggaran yang efektif memiliki tiga fungsi pengendalian menurut                      

RA. Supriyono (2001:84) yaitu: 

1. Feedback forward control, terletak pada tujuan yang dirinci dalam anggaran 

sebelum memulai aktivitasnya 

2. Concurrent control, yaitu dilakukan selama pelaksanaan anggaran, misalnya 

dengan laporan realisasi anggaran setiap bulannya untuk mengetahui 

penyimpangan, sehingga dapat segera diambil tindakan koreksi 

 

 



3. Feedback control, yaitu informasi yang diperoleh setelah aktivitas selesai 

dilakukan kemudian dibandingkan hasil/manfaat yang diterima kemudian 

dilaporkan pada performance report yang dianggarkan, informasi ini 

diperlukan untuk perencanaan selanjutnya. 

 
 Manajemen dipandang sebagai suatu proses yang paling terkait dalam 

suatu sistem untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber-sumber daya 

secara efisien. Seluruh aktivitas dalam proses manajemen mencakup lima fungsi 

dasar, salah satu yang paling utama adalah fungsi pengendalian. 

 Fungsi pengendalian adalah pengukuran dari perbaikan terhadap 

pelaksanaan, sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Pada 

dasarnya pengendalian berarti mengadakan tindak lanjut dengan segera karena 

terdapat kondisi yang tidak memuaskan sebelum berkembang menjadi kerugian 

besar, dengan kata lain pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk 

meyakinkan bahwa rencana, tujuan, kebijakan, dan standar-standar yang 

ditentukan telah tercapai. 

 Perlu diperhatikan beberapa syarat di dalam menyusun anggaran 

perusahaan yakni anggaran harus realistis, fleksibel dan berkelanjutan.  

 

2.1.3. Penggolongan Anggaran  

Sebuah anggaran yang lengkap di dalam sebuah perusahaan meliputi 

beberapa bagian yang salah satunya juga merupakan anggaran, paket anggaran 

biasanya disebut master budget. 

 

2.1.3.1. Jenis-jenis Anggaran  

 Menurut M. Munandar (2000:23) jenis-jenis anggaran sebagai berikut: 

1. Operating budget adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran perusahaan 

dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. 

2. Financial budget adalah anggaran yang berisi taksiran tentang posisi financial 

perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. 

 

 



2.1.4. Kegunaan Anggaran  

Menurut M. Munandar (2000:10) mengemukakan tiga kegunaan 

anggaran yaitu: 

1. Sebagai pedoman kerja 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

3. Sebagai alat pengawas kerja 

 

2.1.4.1.Fungsi Anggaran  

Di samping adanya kegunaan anggaran yang dapat dirasakan oleh 

perusahaan, menurut Mulyadi (2001:302) Fungsi anggaran adalah: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan kerja  

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan 

di masa yang akan datang 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

manajer bawah dengan manajer atas 

4. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen merujuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan 

5. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai perbandingan 

hasil operasi sesungguhnya 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan senantiasa bertindak efektif dan efisien 

 

2.1.4.2.Manfaat Anggaran  

  Anggaran mempunyai manfaat menurut RA. Supriyono (2001:83) yaitu: 

1. Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban. Dalam 

jangka pendek anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek 

dan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan 

program atau bagian dari program dalam jangka pendek, umumnya satu tahun. 

2. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek, anggaran berfungsi 

sebagai alat mengkoordinasi rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen 

yang ada di dalam organisasi agar dapat bekerja secara prosedur ke arah 

pencapaian tujuan 



3. Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban 

jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut 

harus menentukan sasaran komunikasi melalui berbagai unit dalam organisasi 

tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan 

dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan, dan penyimpangan 

yang timbul. 

4. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Anggaran dalam penyusunannya 

mengikutsertakan peran serta para pelaksana, sehingga dapat digunakan untuk 

memotivasi mereka di dalam melakasanakan rencana, mencapai tujuan 

sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. 

5. Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat pertanggungjawaban 

dan para manajernya. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian 

kegiatan, karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen 

pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. 

6. Alat pendidikan para manajer. Anggaran yang berfungsi sebagai alat untuk 

mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat 

pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi tersebut. 

 

2.1.4.3.Kelemahan Anggaran  

Menurut R.A Supriyono (2001:86) meskipun anggaran mempunyai 

banyak manfaat, tetapi terdapat pula beberapa keterbatasannya yaitu:  

1. Anggaran didirikan pada kondisi dan estimasi atau proyeksi yang 

ketepatannya tergantung kepada kemampuan pengestimasi dan pemroyeksi 

2. Anggaran didasarkan kepada kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah, 

maka anggaran harus dikoreksi 

3. Anggaran dan fungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, 

terutama para manajer turut bekerja sama secara terkoordinasi berusaha 

mencapai tujuan 

4. Anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan pertimbangan 

manajemen 



2.1.5. Syarat-syarat Anggaran  

 Anggaran yang baik menurut RA. Supriyono (2001:87) harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

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 tegas 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai meliputi: 

a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 

sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya 

b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi anggaran 

c. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban 

3. Adanya penelitian dan analisis, tujuan untuk menetapkan alat pengukur 

prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi 

4. Adanya dukungan para pelaksana. Anggaran dapat dipakai sebagai alat bagi 

manajemen jika adanya dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas dan 

tingkat bawah 

 

2.1.6. Organisasi Penyusunan Anggaran  

Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatannya adalah pimpinan tertinggi perusahaan, hal 

ini disebabkan karena pimpinan tertinggi perusahaan yang paling berwenang dan 

paling bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian tugas menyiapkan anggaran dan menyusun anggaran serta 

kegiatan anggaran lainnya, tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi 

perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian-bagian lain dalam 

penelitian. Adapun siapa dan bagian apa yang mengisi tugas untuk 

mempersiapkan dan menyusun tersebut sangat tergantung pada struktur organisasi 

dan masing-masing perusahaan.  

 

 

 



Akan tetapi pada garis besarnya tugas mempersiapkan dan menyusun 

anggaran ini dapat didelegasikan kepada: 

1. Bagian Administrasi, bagi perusahaan kecil hal ini tidak terlalu komplek, 

sederhana dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga tugas penyusunan 

anggaran diserahkan pada salah satu bagian yang ada dalam perusahaan. 

Pertimbangannya bahwa bagian administrasi inilah terkumpulnya semua data 

dan informasi dari luar perusahaan. Bagian administrasi diharapkan lebih 

mampu menyusun anggaran dari pada bagian-bagian lain dalam perusahaan. 

2. Panitia Anggaran, bagi perusahaan besar hal ini disebabkan karena perusahaan 

memiliki kegiatan-kegiatan perusahaan yang cukup komplek, beraneka ragam 

dengan ruang lingkup yang lebih luas. Bagian administrasi tidak mungkin dan 

tidak mampu menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi secara aktif bagian- 

bagian lain dalam perusahaan oleh karena itu, tugas penyusunan anggaran 

perlu melibatkan semua unsur yang mewakili semua bagian yang ada dalam 

perusahaan, yang diadili dalam panitia anggaran. Tim penyusunan anggaran 

ini biasanya diketuai oleh salah seorang pimpinan perusahaan dengan 

anggota-anggota yang mewakili bagian-bagian dalam perusahaan. Di dalam 

panitia anggaran inilah diadakan perubahan perubahan tentang rencana-

rencana kegiatan yang akan datang. Sehingga anggaran yang disetujui 

nantinya merupakan hasil kesimpulan bersama sesuai dengan kondisi, fasilitas 

serta kemampuan masing-masing bagian secara terperinci. Kesempatan ini 

sangat penting agar pelaksanaan anggaran nanti didukung oleh seluruh bagian 

yang ada dalam perusahaan, sehingga memudahkan terciptanya kerjasama 

yang saling menunjang dan terkoordinasi dengan baik. 

Lebih jelas, menurut Mulyadi (2001:503-504) terdapat tiga pihak yang 

terkait dalam penyusunan anggaran, yaitu : Komite anggaran, Departemen 

anggaran, para manajer pusat pertanggungjawaban.  

 

 

 



Penyusunan rancangan anggaran dikoordinasikan oleh dua unit organisasi 

yaitu, komite anggaran dan departemen anggaran.  

1. Komite Anggaran 

Pengertian komite anggaran menurut Mulyadi (2001:503) adalah: 

Suatu unit organisasi Ad Hoc yang mengkoordinasikan berbagai jenis 

usulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban untuk kemudian 

disusun menjadi rancangan induk atau master budget 

Adapun tugas komite anggaran ialah: 

1) Merumuskan sasaran angggaran dan kebijakan pokok perusahaan 

untuk tahun anggaran 

2) Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok 

tersebut kepada manajer pusat pertanggungjawaban 

3) Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat 

pertanggungjawaban  

4) Melakukan negoisasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban 

mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan 

5) Mengajukan rancangan anggaran perusahaan keseluruhan kepada 

dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) 

6) Menelaah anggaran yang tidak disetujui oleh dewan komisaris dan 

(RUPS) 

7) Melakukan negoisasi dengan para manajer pusat pertanggungjawaban 

mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS 

8) Melaksanakan reaksi anggaran sesuai dengan kebijakan RUPS 

 
2. Departemen Anggaran 

Penyusunan dan pengawasan anggaran memerlukan unit organisasi yang 

menangani administrasi anggaran. Fungsi ini dipegang oleh departemen anggaran, 

Rincian fungsinya adalah sebagai berikut: 

1) Menerbitkan prosedur dan formulir untuk menyiapkan rancangan anggaran 

setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan 



2) Mengkoordinasikan dan menerbitkan asumsi yang dipakai sebagai dasar 

penyusunan rancangan anggaran perusahaan 

3) Membantu setiap pusat pertanggungjawaban dan menyusun rancangan 

anggaran pusat pertanggungjawaban 

4) Mengelola rancangan anggaran pusat pertanggungjawaban dan rancangan 

induk 

5) Menganalisa rancangan angaran dan memberikan rekomendasi kepada komite 

anggaran 

6) Menganalisis realisasi anggaran, menafsirkan hasil-hasil dalam membuat 

laporan ringkas mengenai hasil analisis tersebut keapda direksi 

7) Mengadministrasikan pusat perubahan dan penyusunan anggaran perusahaan 

 

2.1.7. Prosedur Penyusunan Anggaran  

Adapun prosedur/tahap penyusunan anggaran ada empat tahap menurut  

M. Nafarin (2004:8) adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan pedoman anggaran 

Pada Top Manajemen (Direktur dan Komisaris) melakukan dua hal yaitu: 

a. Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijakan, asumsi 

sebagai dasar penyusunan anggaran 

b. Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari Direktur 

sebagai Ketua, Manajer Keuangan sebagai Sekretaris, dan Manajer lainnya 

sebagai Anggota 

2. Persiapan anggaran  

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan, terlebih dahulu 

menyusun ramalan penjualan. Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer 

pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan anajer keuangan untuk 

menyusun: 

a. Anggaran penjualan 

b. Anggaran beban penjualan 

c. Anggaran piutang usaha 



Setelah itu manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan 

manajer umum untuk menyusun: 

a. Anggaran produksi 

b. Anggaran biaya pabrik 

c. Anggaran persediaan 

d. Anggaran utang usaha 

Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh 

manajer pemasaran dan manajer umum bekerja sama dengan manajer 

keuangan menyusun anggaran beban administrasi dan umum. Setelah itu 

manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun: 

a. Anggaran laba rugi 

b. Anggaran neraca 

c. Anggaran kas 

d. Anggaran pendukung lainnya 

3. Penentuan anggaran 

Semua manajer beserta Direksi mengadakan rapat kegiatan 

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen 

anggaran 

b. Koordinasikan dan penelaahan komponen anggaran 

c. Pengsahan dan dan pendistribusian anggaran 

4. Pelaksanaan anggaran  

Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer dalam membuat laporan 

realisasi anggaran, setelah dianalisis kemmudian laporan disampaikan pada 

direksi 

 

2.1.7.1.Faktor-faktor Pendukung Penyusunan Anggaran  

 Faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan 

anggaran menurut M. Nafarin (2004:12) adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan  

2. Data-data Tahun sebelumnya 

3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi 



4. Pengetahuan tentang strategi pesaing 

5. Kemungkinan adanya perubahan kebiijakan pemerintah 

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan 

 

 Menurut M. Nafarin (2004: 12) dalam penyusunan anggaran perlu 

diperhatikan para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Anggaran harus dibuat serealistis mungkin sehingga tidak terlalu tinggi 

ataupun tidak terlalu rendah 

2. Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi manajemen 

puncak  

3. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana 

tidak merasa tertekan, tetapi termotivasi 

4. Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat 

dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan 

dapat segera diantisipasi sejak dini 

 

2.1.7.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran  

Menurut M. Nafarin (2004: 13) anggaran yang dibuat akan mengalami 

kegagalan apabila: 

1. Pelaksana anggaran tidak mampu berfikir ke depan dan tidak memiliki 

wawasan yang luas 

2. Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas dan tidak independen 

3. Tidak didukung oleh bagian-bagian lainnya dalam pelaksanaan anggaran  

4. Data-data yang diperoleh tidak cukup 

 

2.1.8. Pengelompokkan Prosedur Penyusunan Anggaran  

Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang menurut                 

M. Nafarin (2004:22) adalah sebagai berikut: 

 

 



1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran Variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval, 

kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang 

dapat disesuaikan  pada tingkat aktivitas 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 satu periode 

tertentu, umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran 

b. Anggaran kontinyu yaitu anggaran yang dibuat untuk memperbaiki 

anggaran yang telah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, 

sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan 

3. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran yang disusun dengan jangka 

waktu paling lama satu tahun. (misalnya: anggaran untuk keperluan 

modal) 

b. Anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu 

lebh dari satu tahun, (misalnya: anggaran untuk investasi barang modal) 

anggaran jangka panjang juga diperlukan sebagai dasar penyusunan 

anggaran jangka pendek 

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran operasional yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laba 

rugi. Anggaran operasional terdiri dari: 

a) Anggaran penjualan 

b) Anggaran biaya pabrik yang terdiri dari biaya bahan baku, anggaran 

biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead 

c) Anggaran beban usaha  

d) Anggaran laba rugi 

 

 

 



b. Angaran keuangan yaitu anggaran untuk menyusun anggaran neraca 

Anggaran keuangan terdiri dari: 

a) Anggaran kas 

b) Anggaran piutang 

c) Anggaran persediaan 

d) Anggaran utang usaha 

e) Anggaran neraca 

5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdir dari  

a) Anggaran komprehensif yaitu rangkaian dari berbagai macam anggaran 

yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan 

perpaduan anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun 

secara lengkap 

b) Anggaran Parsial yaitu anggaran yang disusun tidak secara lengkap, 

hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja 

6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran apropriasi yaitu anggaran yang dibuat hanya untuk tujuan 

tertentu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain 

 (misalnya: hasil penjualan barang x, dianggarkan hanya untuk melunasi 

utang usaha sebagai akibat hasil pembelian barang x tersebut secara 

kredit, jadi hasil penjualan barang x tersebut tidak boleh dianggarkan 

untuk keperluan lainnya) 

b. Anggaran kinerja yaitu anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. 

 (misalnya: untuk menilai biaya/beban yang dikeluarkan oleh masing-

masing aktivitas tidak melampaui batas ). 

 

2.1.9. Prinsip-prinsip Anggaran  

 Agar Anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sebaiknya ada beberapa 

prinsip yang harus ditaati: 

 

 



a. Management Involvement 

 Turut sertanya manajemen berarti bahwa anggaran yang disusun itu 

memperoleh dukungan sepenuhnya dari maajemen 

b. Organizational Adoption  

 Kelangsungan yang diharapkan dan ada dalam anggaran, maka dari itu harus 

dikaitkan dan disesuaikan dengan manajer yang membawahi pusat 

pertanggungjawaban  

c. Goal Oriented  

 Kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang serta pertumbuhan 

perusahaan dapat dijamin bila mana manajemen menetapkan tujuan 

perusahaan dalam garis besar, baik secara keseluruhan maupun untuk setiap 

bagian dalam perusahaan secara terinci 

d. Full communication  

 Agar anggota sebagai alat bantu dalam melakukan pencarian dan 

pengendalian dapat berjalan efektif, baik pimpinan maupun bawahan harus 

mempunyai pengertian yang sama tentang tangung jawab mereka serta 

sasaran perusahaan  

e. Realistic Expectation 

 Anggaran yang disusun harus bersifat realistis dan dalam pelaksanaannya 

harus dihindarkan sikap konservatif yang berlebihan serta sikap optimis yang 

tidak rasional 

f. Time liness  

 Agar efektif dan berguna, laporan di atas harus sampai ke tangan manajer 

tepat waktu pada saat dibutuhkan  

g. Responsibility accounting 

 Karena penyusunan anggaran didasarkan pada data-data historis yang 

kebanyakan berasal dari bagian akuntansi maka sistem akuntansi harus 

disusun sesuai dengan pusat pertanggungjawaban masing-masing perusahaan 

 

 

 



h. Flexible Application  

 Anggaran tidak boleh kaku dan harus dapat disesuaikan dengan segala macam 

perubahan yang ada, kesempatan yang menguntungkan bagi perusahaan tidak 

boleh hilang percuma  

i. Reward and Punishment 

 Manajemen harus menilai penampilan para manajer, baik secara individual 

maupun pembagian dan menunjukkan kekhawatiran serta memberi peringatan 

bagi penampilan yang kurang baik. 

j. Follow Up 

 Penampilan yang baik maupun buruk harus dianalisis dengan tujuan: 

1) Melakukan tindakan korektif secepat mungkin  

2) Meletakkan dasar yang lebih baik untuk pembuatan anggaran periode 

sebelumnya 

 
2.2. Zero Based Budget 

Zero based budget adalah suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran, 

yang tidak berpedoman terhadap rincian anggaran tahun lalu, karena zero based 

budget berpedoman pada jumlah aktivitas dan tingkat kinerja atau hasil yang akan 

dicapai, kecuali yang sifatnya kebijakan pemerintah dan perusahaan contohnya 

seperti: ketentuan pajak, kebijakan gaji karyawan, dan biaya tetap. Pada saat ini 

realita yang terjadi, perusahaan yang sudah menerapkan pendekatan dalam 

penyusunan zero based budgeting ini adalah PT. “X” Nusa Tenggara Barat.  

 

2.2.1. Pengertian Zero Based Budgeting 

Adapun pengertian zero based budgeting menurut Welsch yang 

diterjemahkan oleh Mulyadi (2000:38) : 

Suatu konsep dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan 

manfaat yang diterima dari semua aktivitas dalam anggaran zero 

based budget, dibuat dengan asumsi bahwa anggaran untuk periode 

yang akan datang adalah nol. 

 
 
 
 



2.2.2. Tujuan Zero Based Budgeting 

Tujuan zero based budgeting adalah memberikan informasi yang lebih 

rinci dan bermanfaat bagi manajemen, setiap program aktivitas yang telah 

dilaksanakan dapat dievaluasi apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang 

dibuat sebelumnya, biaya yang dikeluarkan untuk produksi perusahaan akan lebih 

efisien, dan pelaksanaan aktivitas produksi perusahaan akan lebih efektif, dan 

tepat waktu, serta membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan 

yang lebih tepat bagi peningkatan kinerja perusahaan. (www.investopedia.com 

2008) 

 

2.2.3. Periode Penyusunan Zero Based Budgeting  

Periode penyusunan zero based budget secara umum dilaksanakan dalam 

tiga jangka waktu yaitu: jangka pendek dalam satu tahun, jangka menengah dua 

sampai lima tahun, jangka panjang lebih dari lima tahun hingga dua puluh tahun. 

 

2.2.4. Konsep Zero Based Budgeting 

Zero based budgeting dibuat berdasarkan tingkat dan jumlah aktivitas 

yang dilakukan, dan tingkat manfaat dan kinerja yang akan dihasilkan yang tidak 

berpedoman pada rincian anggaran tahun lalu kecuali kebijakan-kebijakan tertentu 

yang bersifat final yang bersumber dari pemerintah dan top level manajemen, 

dengan tujuan mengurangi tingkat penetapan anggaran yang lebih tinggi atas 

aktivitas produksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang, serta 

mengurangi tingkat penyimpangan yang terjadi baik itu kesalahan manusia, 

ataupun kesalahan teknis yang tidak melalui prosedur atau standar yang 

ditetapkan. (www.wikipedia:2008) 

 

2.2.5. Keunggulan dan Kelemahan Zero Based Budgeting 

Adapun keunggulan dan kelemahan zero based budgeting adalah                 

sebagai berikut: 

 
 
 



Keunggulan Zero based budgeting adalah: 

1. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi 

yang lebih bermanfaat bagi manajemen. 

2. Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien karena terdapat beberapa alternatif 

keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut. 

3. Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang. 

4. Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang 

ada dalam kondisi kritis dan mendesak. 

 
Kelemahan Zero based budgeting adalah: 

1. Sulit untuk diterapkan, karena memakan waktu yang lama, terlalu toritis dan 

tidak praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang 

menumpuk karena pembuatan paket keputusan. 

2. Implementasi Zero based budgeting menimbulkan masalah keperilakuan 

dalam organisasi. 

3. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan 

harus masuk kedalam anggaran. 

4. Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas 

5. Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat. 

(www.small-business-accounting-guide.com:2008) 

 

2.2.6. Dasar-dasar Penyusunan Zero Based Budgeting 

Dasar-dasar penyusunan zero based budgeting menurut informasi yang 

penulis peroleh dari internet adalah : 

1. Identifikasi unit-unit keputusan yaitu suatu organisasi pada dasarnya terdiri 

dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban 

merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu fungsinya adalah untuk 

menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran 

yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan 

pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit 

keputusan level yang lebih kecil. 



2. Penentuan Paket-paket Keputusan yaitu Proses penentuan paket keputusan 

yang dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi 

kepentingan manajemen. Paket keputusan merupakan gambaran 

komprehensif mengenai bagian dari kreativitas organisasi atau fungsi yang 

dapat dievaluasi secara individu. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan 

pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan 

manfaat 

3. Mengevaluasi Paket Keputusan yaitu membuat peringkat semua paket 

berdasarkan manfaat yang diperoleh bagi organisasi. Tahapan ini merupakan 

jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya diantara berbagai 

kegiatan yang beberapa diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. 

(www.file wordpress.com:2003) 

 

2.3. Laporan Realisasi Anggaran 

Hasil dari kesimpulan menurut penulis tujuan dari laporan realisasi 

anggaran adalah : 

1. Mengungkapkan kegiatan keuangan perusahaan yang memenuhi 

karakteristik kualitatif laporan keuangan. 

2. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pemakaian sumber daya ekonomis yang dikelola oleh perusahaan dalam 

suatu periode. 

3. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

pendapatan, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode 

akuntansi yang menunjukan ketaatan terhadap ketentuan perundang-

undangan. 

4. Laporan Realisasi Anggaran harus disertai informasi tambahan yang 

menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti 

kebijakan pemerintah dan perusahaan baik itu fiskal dan moneter, sebab - 

sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya 

perlu untuk dijelaskan. 

(www.BPKP.go.id:2003) 



2.4. Pengaruh Perilaku Manusia Terhadap Anggaran 

Pengaruh perilaku manusia terhadap anggaran adalah memberikan 

pedoman terhadap manusia dalam melakukan aktivitas operasional produksi 

perusahaan sesuai dengan prosedur dan rencana yang dibuat sebelumnya, agar 

efektif dan efisien, terkoordinasi dan terkendali baik itu pembagian tugas, 

pendelegasian wewenang sampai ke dalam tahap-tahap pelaksanaan dan evaluasi 

kinerja yang dihasilkan, agar tercapainya tujuan  yang direncanakan sebelumnya, 

sehingga membantu pihak manajemen dalam memeperoleh data dan informasi 

yang tepat, akurat, tepat waktu dan membantu dalam pengambilan keputusan yang 

tepat bagi perusahaan atas kinerja yang telah perusahaan capai. 

 

2.5. Pengendalian 

Dalam melaksanakan kegiatan produksi, suatu perusahaan di samping 

merencanakan biaya produksi, dan melakukan pengendalian atas biaya - biaya 

tersebut, agar biaya yang dikeluarkan itu bermanfaat bagi pencapaian tujuan 

perusahaan. Pada dasarnya yang dimaksud pengendalian adalah aktivitas untuk 

mengarahkan suatu kegiatan pada tujuan yang telah ditetapkan serta menilai 

pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kesesuaian dengan rencana yang telah 

ditetapkan atau tidak, untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan definisi mengenai 

pengendalian.  

Menurut Hansen & Mowen (2000:4) adalah : 

Proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa 

kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang 

telah direncanakan sebelumnya. 

  

2.5.1. Pengertian Pengendalian 

Pengertian pengendalian menurut Siswanto (2005:139): 

Pengendalian adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan 

standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem 

umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan 

standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat 

penyimpangan dan mengukur signifikasi penyimpangan tersebut, dan 

mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin 



bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan 

sedapat mungkin lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran 

perusahaan.  

 

2.5.2. Proses Pengendalian 

Proses pengendalian menurut Siswanto (2005:140) terdapat empat 

langkah yaitu: 

a. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja  

 Penetapan standar inii bisa mencakup standar dan ukuran untuk segala hal, 

mulai dari target penjualan, produksi sampai pada pencatatan, untuk 

menjamin efektivitas harus dispesifikasikan ke dalam bentuk yang dapat 

diterima oleh para individu yang bersangkutan. 

b. Mengukur kinerja  

 Mengukur kinerja merupakan proses yang berlanjut dan repetitif, dengan 

frekuensi aktual bergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur.  

c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar  

 Membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah 

ditetapkan. 

d. Mengambil tindakan perbaikan  

 Tindakan ini dilakukan manakala kinerja rendah di bawah standar dan analisis 

menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan dapat berupa mengadakan 

perubahan terhadap satu atau beberapa aktivitas dalam operasi organisasi atau 

terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Lebih lanjut menurut Siswanto (2005:141) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang perlu dilakukannya fungsi pengendalian yaitu: 

a. Perubahan dalam lingkungan organisasi 

 Suatu hal yang yang penting dan mempengaruhi organisasi sehingga perlu 

dilakukannya pengendalian misalnya: pergeseran pasar 

b. Kompleksitas organisasi 

 Semakin besar suatu organisasi, akan semakin menuntut pengendalian yang 

lebih formal dan ketelitian yang jauh lebih besar 

 



c. Kesalahan yang sering terjadi  

 Kesalahan sering terjadi yang menuntut dilakukannya pengendalian yang 

efisien dan efektif guna mendeteksi guna mendeteksi kesalahan tersebut 

sehingga tidak menimbulakan kerugian yang besar bagi organisasi 

d. Dampak delegasi wewenang 

 Pelimpahan wewenang dari manajer kepada bawahannya, menuntut manajer 

untuk melakukan pengendalian kepada bawahan yang dilimpahi wewenang 

tersebut 

 

2.5.3. Jenis Pengendalian 

Terdapat beberapa jenis pengendalian menurut Siswanto (2005:144) 

adalah: 

1. Sistem pengendalian umpan balik 

Suatu sistem pengukuran beberapa aspek proses yang sedang dikendalikan 

dan perbaikan proses apabila pengukuran menunjukkan bahwa proses 

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan 

2. Sistem pengendalian umpan maju  

suatu sistem yang bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut 

mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. 

3. Sistem pengendalian pencegahan  

Suatu sistem kebijakan dan prosedur yang merupakan bagian dari proses, atau 

pengendalian intern organisasi 

 

2.5.4. Tujuan Pengendalian 

Tujuan dari pengendalian penulis mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan aktivitas produksi perusahaan sesuai dengan yang direncanakan 

2. Pembagian tugas dan pendelegasian wewenang dapat terkoordinasi dengan 

baik antara satu dengan yang lain 

3. Tahap-tahap pelaksanaan produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan 



4. Mengurangi tingkat kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan produksi perusahaan  

5. Membantu dalam mengevaluasi dan melakukan perbandingan atas kinerja 

yang perusahaan capai dengan tujuan perusahaan 

 

2.6. Pengertian Efisiensi 

Pengertian efisiensi menurut Moeliono (2002:284) adalah: 

Ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu atau 

kemampuan dalam menjalankan tugas dengan baik (dengan tidak 

membuang waktu, teanga, biaya) kedayagunaan, ketepatgunaan. 

 

2.7. Biaya Produksi 

Perusahaan pertambangan memiliki fungsi pokok yang lebih kompleks 

dibandingkan perusahaan dagang dan jasa. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

pertambangan harus mengambil, serta mengolah bahan baku mentah yang 

diperoleh melalui suatu rangkaian proses hingga menjadi produk jadi yang siap 

jual. Dalam perusahaan pertambangan terjadi perubahan, perubahan tersebut 

memerlukan suatu proses produksi yang mengakibatkan timbulnya biaya yang 

disebut produksi. Biaya produksi ini sering pula disebut manufacturing cost, 

production cost atau factoring cost. 

 

2.7.1. Definisi Biaya Produksi 

Biaya produksi menjadi sangat penting bagi perusahaan pertmabangan 

karena dapat dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam membentuk harga jual 

dan perencanaan laba.  

Menurut Mursyidi (2008:14) menyatakan bahwa : 

Biaya adalah suatu pengorbanan yang dapat mengurangi kas dan 

harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat dibebankan 

pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Sedangkan 

produksi adalah Suatu bagian/departemen dari suatu organisasi 

berfungsi  mengolah bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi,  

 

 



barang setengah jadi untuk dijual sebagi dasar insentif/laba yang 

menjadi tujuan perusahaan. 

 

Sedangkan menurut Bastian (2006:10) bahwa : 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang yang kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Produksi adalah bagian/departemen dari suatu perusahaan 

yang fungsinya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi melalui 

proses yang telah ditetapkan sebagai standar, agar hasil barang yang 

diolah dapat dijual. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa biaya 

produksi adalah suatu bentuk pengorbanan yang dikeluarkan dalam satuan 

moneter, yang dibebankan pada saat ini atau yang akan datang yang bertujuan 

untuk membiayai semua bentuk pemrosesan pengambilan bahan baku di dalam 

tanah atau batuan dan pengolahan dari bahan baku mentah menjadi barang jadi, 

dan lain-lain. 

 

2.7.2. Unsur-unsur Biaya Produksi 

Dalam perusahaan pertambangan memiliki unsur-unsur biaya produksi, 

yang mana unsur-unsur biaya produksi ini merupakan kunci pokok pembentuk 

harga pokok penjualan, walaupun untuk perusahaan pertambangan, untuk harga 

pokok penjualan tidak dijadikan patokan, karena suatu harga produk yang 

ditawarkan ditentukan oleh harga pasar.  

Biaya produksi menurut Bastian (2006:10) adalah : 

1. Biaya Bahan baku langsung adalah biaya yang digunakan untuk pemrolehan 

suatu bahan yang merupakan bagian pokok/inti yang tidak dapat dipisahkan 

dari produksi akhir dan sebagai pembentuk selesainya produk akhir. 

2. Biaya Tenaga kerja langsung adalah biaya yang digunakan, sebagai proses dari 

tenaga kerja yang terkait dalam merubah/mengkonversi bahan baku menjadi 

produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai 

3. Biaya Overhead Pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga 

kerja langsung tetapi membantu dalam pemrosesan bahan menjadi produk jadi. 

 



Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk pemrolehan suatu bahan 

baku melalui tahap-tahap proses dari bahan mineral dalam tanah dan bebatuan 

hingga proses peleburan menjadi bahan baku murni sesuai  dalam prosedur 

standar ketetapan teknis perusahaan 

2. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang digunakan untuk suatu proses 

pemrolehan dan pengolahan bahan baku mentah menjadi produk jadi yang 

siap jual 

3. Biaya overhead adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja 

langsung tetapi membantu dalam proses bahan baku mineral menjadi produk 

jadi, contohnya : biaya bahan baku tak langsung, biaya tenaga kerja tak 

langsung dan biaya pendukung lainnya yang termasuk ke dalam proses 

produksi perusahaan. 

 

Pada dasarnya biaya produksi perusahaan manufaktur dan perusahaan 

pertambangan memiliki kesamaan yaitu mengolah bahan baku menjadi barang 

jadi, tetapi pada perusahaan pertambangan biaya pemrolehan mineral batuannya 

masih berada di dalam tanah atau bebatuan. Biaya produksi pada perusahaan 

pertambangan sangat berpengaruh terhadap cuaca dan faktor eksternal lainnya 

seperti melakukan perencanaan lokasi yang akan dilakukan proses awal 

penambangan, pengeboran, peleburan menggunakan bahan peledak untuk daerah 

bebatuan, pengambilan mineral bebatuan, penggilingan, diproses lebih lanjut 

untuk bisa memperoleh bahan baku murni yang siap diolah menjadi barang              

jadi sehingga lebih kompleks, sedangkan perusahaan manufaktur biaya bahan 

baku hanya mengolah bahan yang sudah ada menjadi bahan baku atau membeli 

dari pemasok. 

 

 

 

 

 

 



2.8 Pengaruh Hubungan Zero Based Budget Terhadap Efisiensi Biaya 

Produksi 

 Anggaran sangat erat kaitannya dengan fungsi manajemen, yaitu fungsi 

perencanaan dan pengendalian. Suatu perusahaan menetapkan biaya produksi 

terlebih dahulu berdasarkan rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang 

kuantitas yang ditargetkan, tenga kerja dan kapasitas produksi yang didasarkan 

atas standar realistis. Pengendalian biaya produksi dilakukan melalui 

perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.  

 Pada penelitian sebelumnya yang bernama Deni Hariandi, NPM 0104151, 

yang membahas mengenai “Peranan Anggaran Biaya Produksi Sebagai Alat 

Bantu Manajemen dalam Efektivitas Biaya Produksi Pada PT.”X” , Menyebutkan 

bahwa anggaran biaya produksi berperan menunjang efektivitas pengendalian 

biaya produksi karena sesuai dengan kegunaan dan manfaat anggaran sebagai alat 

pedoman kerja, alat pengkoordinasian dan pengendalian kerja. Anggaran biaya 

produksi digunakan sebagai standar atau sasaran yang harus dicapai dalam 

melaksanakan proses produksi. Bila dikaitkan dengan zero based budget yang 

mendasarkan penekanannya dalam penyusunan anggaran pada pengaruh zero 

based budget juga dapat berkaitan dengan efisiensi biaya produksi, namun zero 

based budget tetap dapat menjadi pedoman karena sangat memperhatkan 

aktivitas, dan tidak berpedoman pada laporan penyusunan anggaran pada tahun 

sebelumnya yang mana sangat erat hubungannya dan merupakan faktor penting 

mendukung proses produksi, sehingga berdampak pada efisiensi produksi, 

penggunaan biaya yang efektif kemudian pelaporan yang dibuat dapat dijadikan 

dalam proses pengambilan keputusan oleh top level yang lebih tepat terhadap 

perusahaan. 

 

 

 

 

 


