
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Anggaran  

Anggaran merupakan rencana tertulis manajemen mengenai kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. . 

Anggaran membawa manajemen untuk berpikir maju ke depan dan membantu 

manajemen dalam mengkoordinasikan segala upaya agar sasaran perusahaan 

didukung dan dilaksanakan oleh semua bagian. Dalam penyusunan anggaran, 

semua tingkatan manajemen harus terlibat, baik dalam penyusunan programnya 

maupun dalam penggabungannya ke dalam unit yang homogen. Anggaran yang 

bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama para 

karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga 

dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalan perusahaan dan keserasian 

tujuan diantara para manajer dan bawahannya. 

 Anggaran juga merupakan alat bantu manajemen dalam melaksanakan 

fungsi perencanaan dan pengendalian, serta sebagai alat bantu untuk 

mengendalikan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan. 

2.1.1.  Pengertian Anggaran 

 Pada dasarnya pengertian anggaran yang dikemukakan oleh para ahli 

adalah sama. Yaitu merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain 

dalan bentuk tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

suatu perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya periode yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam penyusunan anggaran dibuat dalam jangka 

waktu  satu tahun. Hal ini dikarenakan perusahaan umumnya dihadapkan pada 

unsur ketidakpastian 

 

 



 Menurut M.Munandar dalam bukunya Budgeting mengemukakan : 

“Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit  
( kesatuan ) moneter dan berlaku untuk jangka waktu ( periode ) tertentu 
yang akan datang”. (2001 : 1 ) 

Pengertian lain dikemukakan oleh Gunawan dan Marwan dalam 

bukunya “Anggaran Perusahaan” mengemukakan : 

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.  (2003:  6). 

 

Untuk menjelaskan lebih lanjut penulis akan mengemukakan pengertian 

anggaran menurut M.Nafirin dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” 

adalah sebagai berikut : 

“Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

orhanisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 

dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu”. 

(2000:9) 

 

Dari beberapa pengertian diatas Anggaran mempunyai beberapa 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Dinyatakan dalam satuan uang ( moneter ) walaupun angka-angka 

moneter    tersebut didukung dengan satuan non moneter ( misalnya : 

unit). 

2. Umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. 

3. Mengandung komitmen manajemen artinya manajemen setuju untuk 

menerima tanggung jawab pencapaian anggaran yang dianggarkan. 

4. Anggaran merupakan alat bantu manajemen yang efektif dalam 

perencanaan dan pengendalian. 

 

 

 



5. Anggaran harus mencerminkan secara formal kebijakan, rencana, serta 

tujuan yang telah digariskan pimpinan secara menyeluruh atau untuk tiap 

bagian dalam perusahaan. 

 

2.1.2.  Karakteristik Anggaran 

 Anggaran mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa 

para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran 

yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetuju, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 1.  Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 

 Anggaran yang berisi kuantifikasi keuangan rencana kerja untuk mencapai 

sasaran jangka pendek perusahaan. Bahwa rencana kerja tidak hanya 

dinyatakan dalam bentuk satuan keuangan akan tetapi dinayatakan dalam 

bentuk satuan lain dalam anggaran. Sebagai contoh anggaran penjualan yang 

dibuat oleh manajer yang berisi kuantitas produk yang akan dijual dinyatakan 

dalam satuan kilogram, harga jual dinyatakan dalam satuan rupiah, dan total 

pendapatan dinyatakan dalam satuan rupiah.  

 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

 Meskipun anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun tetapi 

adanya anggaran yang jangka waktunya kurang dari satu tahun yang disebut 

anggaran jangka pendek yang jangka waktunya tiga atau enam bulan 

tergantung dari sifat bisnis perusahaan. Untuk penyusunan rencana laba secara 

efisien, anggaran disusun dalam jangka waktunya delapan belas bulan yaitu 

dengan menambah tiga bulan akhir periode anggaran lama dan tiga bulan pada 

 



awal periode anggaran selanjutnya maksudnya untuk memungkinkan adanya 

masa transisi anggaran dari tahun ke tahun dan untuk memungkinkan 

dilakukannya penyesuaian (adjustment) yang diperlukan dalam perpindahan 

dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran lain. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jangka waktu anggaran : 

1. Jangka waktu anggaran harus dibagi dalam jangka waktu bulanan. 

2. Jangka waktu anggaran harus cukup untuk menyelesaikan produksi 

berbagai macam produk. 

3. Jangka waktu anggaran harus mencakup satu siklus musim untuk bisnis 

yang bersifat musiman. 

4. Jangka waktu anggaran harus cukup panjang untuk memungkinkan 

pembelanjaan produksi di muka sebelum kebutuhan nyata. 

5. Jangka waktu anggaran harus sesuai dengan periode akuntansi keuangan 

untuk memungkinkan pembandingan antara hasil sesungguhnya dengan 

hasil yang dianggarkan. 

 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen. 

Bahwa anggaran dibentuk oleh manajemen maka manajemen yang terdiri 

dari para manajer mempunyai komitmen atau kesanggupan untuk melakukan 

pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran tersebut. Manajemen 

untuk melaksanakan perannya dalam pencapaian sasaran itu memerlukan 

alokasi sumber daya manusia, modal, dan uang. Pengalokasian sumber daya 

kepada para manejer diukur dalam satuan moneter standar.  

Proses penyusunan anggaran yang berhasil adalah yang dapat 

menjadikan setiap manajer dalam organisasi perusahaan memilki persepsi 

yang jelas mengenai peran para manajer dalam mencapai sasaran anggaran. 

Persepsi yang jelas mengenai peran manajer dalam mencapai sasaran anggaran 

hanya dapat terwujud jika 2 (dua) syarat ini terpenuhi, yaitu : 

1. Sasaran anggaran diterima dengan jelas oleh manajer yang bertanggung 

jawab untuk mencapainya. 

2. Manajer yang diberi peran untuk mencapai sasaran anggaran diberi 

alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai sasaran anggaran. 

 



Persepsi yang jelas tentang sasaran anggaran yang harus dicapai dan 

dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mencapai tersebut, manajer 

akan memiliki komitmen atau suatu kesanggupan untuk mencapai sasaran 

anggaran. Proses penyusunan anggaran yang mengakibatkan para manajer 

memiliki komitmen untuk mencapai  sasaran anggaran menghasilkan 

anggaran yang berupa Self Imposed Budget. Anggaran semacam ini 

menimbulkan motivasi dalam diri setiap manajer untuk mencapai sasaran 

anggaran. 

 4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi 

dari penyusun anggaran. 

 Anggaran merupakan rencana aktivitas yang akan menjadi pedoman untuk 

melaksanakan serangkaian aktivitas tertentu di masa yang akan datang. Sekali 

anggaran ditetapkan, pencapaian sasaran anggaran hanya dapat dilakukan 

melalui serangkaian aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 

anggaran. Maka dengan demikian proses penyusunan anggaran memerlukan 

berbagai tahap berikut ini : 

a) Penetapan sasaran oleh manajer atas. 

b) Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya  yang diperlukan 

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. 

c) Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh 

manajer bawah. 

d) Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah. 

Review memerlukan kemampuan manajer atas dalam memahami aktivitas 

yang seharusnya dilaksanakan oleh manajer bawah dalam mencapai sasaran 

anggaran. Review dilakukan melalui proses negosiasi antara manajer atas dan 

manajer bawah mengenai efektivitas aktivitas yang diusulkan oleh manajer 

bawah untuk mencapai sasaran anggaran dan usulan jumlah sumber daya yang 

dipandang memadai untuk melaksanakan aktivitas tersebut.  

5. Sekali disetuju, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

 



 Anggaran merupakan rencana kegiatan yang disusun oleh manajer, yang 

berisi komitmen sehingga anggaran sebagai tolak ukur kinerja manajer, maka 

untuk merevisi anggaran tidak dapat dilakukan secara mudah. Karena 

anggaran yang sering direvisi tidak akan dapat menjadi tolak ukur kinerja 

manajer. Hal tersebut tidaklah berarti bahwa anggaran tidak dapat direvisi. 

Revisi anggaran dapat dilakukan apabila adanya perubahan-perubahan dari 

dasar penyusunan anggaran yang bersifat signifikan. 

 6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 Pelaksanaan anggaran berupa berbagai aktivitas yang dilaksanakan untuk 

mencapai sasaran anggaran. Dalam pelaksanaannya aktivitas dikonsumsi 

berbagai sumber daya yang diukur dengan menggunakan informasi akuntansi. 

Hasil pengukuran konsumsi sumber daya ini dikomunikasikan oleh fungsi 

akuntansi manajemen kepada penyusun anggaran, agar mereka memperoleh 

umpan balik dengan segera hasil pelaksanaan anggarannya. Penyimpangan 

yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran dianalisis dan dicari penyebabnya 

untuk dasar bagi penyusun anggaran dalam merancang tindakan koreksi yang 

diperlukan dan untuk penilaian kinerja penyusun anggaran. 

 

2.1.3.  Manfaat Anggaran 

 Suatu anggaran dibuat dengan tujuan mengendalikan aktivitas fungsi-

fungsi manajemen dan dalam hal ini selalu ditekankan terhadap hasil yang 

ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam setiap pelaksanaan suatu 

aktivitas tidak lepas dari adanya suatu harapan atau tujuan yang harus 

dipertimbangkan sebelumnya. Adapun tujuan dari penyusunan rencana-

rencana yang telah ditetapkan secara terperinci yang kemudian digunakan 

untuk pelaksanaan pengambilan keputusan. 

 Manfaat anggaran menurut Ellen Christina, M.Fuad, Sugiarto dan Edy 

Sukarno  adalah sebagai berikut : 

1. Adanya Perencanaan Terpadu 
Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk 
merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan 

 



pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara 
menyeluruh. 

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan 
Anggaran dapat memeberikan pedoman yang berguna baik bagi 
manajemen puncak maupun manajemen menengah. 

3. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja 
Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern 
perusahaan. 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 
Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang 
bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap 
aktivitas dapat dinilai kinerjanya. 

5. Sebagai  Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan 
Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang 
relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi 
perusahaan dalam menetukan langkah-langkah yang harus ditempuh 
agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik artinya 
menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling 
menguntungkan. 
(2001; 2) 

Untuk mengoptimalkan kegunaan anggaran, penyusunan anggaran perlu 
memperhatikan beberapa syarat seperti: 

1. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. 
2. Luwes artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk 

disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. 
3. Kontinyu artinya membutuhkan perhatian terus menerus dan tidak 

merupakan suatu usaha yang insidentil. 
 

Sedangkan anggaran menurut Drs.M.Munandar dalam bukunya 

Budgeting  mempunyai  tiga kegunaan pokok, yaitu : 

1. Sebagai pedoman kerja 
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 
sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-
kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar 
semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahan dapat saling 
menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran 
yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan 
akan lebih terjamin. 

3. Sebagai alat pengawasan kerja 
Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding 
untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan 
membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan 

 



apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahan, dapatlah dinilai apakah 
perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. 

Adapun menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri mengemukakan 

manfaat anggaran sebagai berikut : 

1. Dalam bidang perencanaan 
a. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan 

studi dan penelitian-penelitian. 
b. Menugaskan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam 

menentukan arah yang saling menguntungkan. 
c. Untuk membantu atau menunjang kebijakan - kebijakan 

perusahaan. 
d. Menentukan tujuan- tujuan perusahaan. 
e. Untuk menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 
f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 

2. Dalam bidang koordinasi 
a. Mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. 
b. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia 

usaha. 
c. Menempatkan penggunaan modal pada saluran –saluran yang 

menguntungkan melalui program yang seimbang dan terpadu. 
3. Dalam bidang pengawasan 

a. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran. 
b. Untuk mencegah pemborosan-pemborosan. ( 2003: 50-52 ) 
 

2.1.4.  Keterbatasan Anggaran 

 Walaupun anggaran memiliki banyak manfaat dan kegunaan, namun 

anggaran tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan. 

Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri menyatakan keterbatasan 
anggaran adalah :  

2. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi ( potensi 
penjualan , kapasitas produksi ) maka terlaksananya dengan baik. 

3. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut hanya 
berhasil bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

4. Anggaran hanya merupakan alat yang dipergunakan untuk 
membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya bukan 
menggantikannya.  

5. Kondisi yang terjadi tidak seratus persen sama dengan yang 
diramalkan sebelumnya karena itu anggaran memiliki sifat yang 
luwes.(2003 : 53) 

  
2.1.5.  Prosedur Penyusunan Anggaran 

Anggaran merupakan rencana tertulis manajemen mengenai kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. . 

 



Anggaran membawa manajemen untuk berpikir maju ke depan dan membantu 

manajemen dalam mengkoordinasikan segala upaya agar sasaran perusahaan 

didukung dan dilaksanakan oleh semua bagian. Dalam penyusunan anggaran, 

semua tingkatan manajemen harus terlibat, baik dalam penyusunan programnya 

maupun dalam penggabungannya ke dalam unit yang homogen. Anggaran yang 

bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama para 

karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga 

dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalan perusahaan dan keserasian 

tujuan diantara para manajer dan bawahannya. 

Menurut Supriyono dalam buku Akuntansi Manajemen 1 

mengemukakan bahwa program anggaran dapat berhasil jika memenuhi syarat-

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. 

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 kepada akuntansi pertanggungjawaban 

3. Adanya penelitian dan analisa. 

Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi 

sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

4. Adanya dukungan para pelaksana. 

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 

dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. 

 Terdapat dua tahapan yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebelum 

melakukan proses penyusunan anggaran, yaitu : 

1. Persiapan Penyusunan Anggaran 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah : 

 



a. Penetapan asumsi-asumsi yang dijadikan dasar penyusunan. Misalnya 

keadaan ekonomi secara umum, seperti laju inflasi pertumbuhan 

penduduk, tingkat suku bunga, peraturan pemerintah, dan sebagainya. 

b. Perumusan kembali tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan 

memperhatikan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan. 

c. Membuat batasan-batasan yang menjadi kebijaksanaan perusahaan. 

d. Mengkomunikasikan semua informasi diatas kepada semua pihak yang 

berkepentingan terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran. 

2. Pemilihan Prosedur Penyusunan Anggaran 

Ada dua alternatif pemilihan prosedur penyusunan anggaran : 

a. Top Down Approach 

Penetapan program dan penyusunan anggaran untuk seluruh organisasi 

dan untuk setiap bagian dilakukan oleh manajemen tingkat atas tanpa 

melibatkan bagian-bagian dibawahnya. Anggaran tersebut demikian 

dialokasikan kepada bagian-bagian bawahnya untuk dilaksanakan. 

b. Bottom Up Approach 

Setiap bagian menyusun anggaran yang sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan masing-masing untuk selanjutnya di revisi, disetujui dan 

disahkan sebagai anggaran  bagian yang bersangkutan. Berdasarkan 

anggaran setiap bagian, manajemen tingkat atas menyiapkan anggaran 

organisasi secara keseluruhan. 

Adapun menurut Munandar dalam bukunya Budgeting mengemukakan 

sebagai berikut : 

“ Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
penyusunan budget serta pelaksanaan budget lainnya ada ditangan 
pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan 
tertinggi perusahaanlah yang paling berwenang dan bertanggung 
jawab atas kegiatan –kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 
Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun budget serta 
kegiatan budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 
pimpinan tertinggi perusahaan melainkan dapat didelegasikan 
kepada bagian lain dalam perusahaan “. ( 2001: 17 ) 

Penyusunan anggaran yang efektif memerlukan keseimbangan antara kedua 

pendekatan diatas, dimana anggaran yang disiapkan oleh atasan dan bawahan 

 



akan dipertimbangkan. Dengan keterlibatan setiap bagian, maka proses 

penyusunan dan pelaksanaan anggaran lebih efektif karena perencanaan disusun 

sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing bagian. Dan dapat 

dijadikan patokan untuk menilai prestasi kerja setiap bawahan. 

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu proses penyusunan anggaran harus 

melalui beberapa tahap berikut ini : 

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

2. Menyusun perencanaan strategi dan program. 
3. Mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok dan program. 
4. Memilih taktik, mengkoordinasi dan mengawasi program. 
5. Menyusun usulan anggaran. 
6. Menyerahkan revisi usulan anggaran. 
7. Menyetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi anggaran 

perusahaan. 
8. Revisi dan penetapan final anggaran perusahaan untuk diajukan 

kepada pimpinan perusahaan dan pengesahan biasanya dilakukan 
oleh pemilik perusahaan atau dalam PT dan RUPS 
( 2005:10 ) 
 
Pada umumnya setiap perusahaan untuk mengkoordinir penyusunan 

anggarannya membentuk suatu komite anggaran yang anggotanya terdiri atas para 

manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip 

keperansertaan. Fungsi  pokok komite anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Memutuskan kebijaksanaan umum di bidang anggaran. 

2. Menanyakan, menerima, dan memeriksa kembali data anggaran dari berbagai 

bagian organisasi baik anggaran jangka panjang maupun anggaran jangka 

pendek. 

3. Menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas anggaran yang diajukan dari 

berbagai bagian. 

4. Menyetujui anggaran dan revisi yang telah dilakukan. 

5. Menggabungkan data anggaran sesuai dengan rencana induk perusahaan. 

6. Mengevaluasi dan merevisi anggaran yang sudah digabungkan sebelum 

disahkan menjadi anggaran yang final. 

7. Mengeluarkan laporan periodik yang memperlihatkan analisa antara anggaran 

dan realisasinya serta merekomendasi tindakan perbaikan. 

 



Anggaran yang disusun oleh komite anggaran hanya merupakan rancangan 

anggaran (draft budget) yang selanjutnya akan diserahkan kepada pimpinan 

tertinggi perusahaan untuk disahkan serta ditetapkan sebagai anggaran yang 

definitif. Sebelum disahkan masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-

perubahan terhadap rancangan tersebut, dan dimungkinkan pula untuk 

diadakannya pembahasan antara pimpinan tertinggi dengan pihak yang diserahi 

tugas menyusun rancangan tersebut. 

 

2.1.6.  Jenis-jenis Anggaran 

 Anggaran perusahaan secara keseluruhan terdiri atas beberapa jenis 

anggaran. Masing-masing jenis anggaran tersebut, mempunyai hubungan yang 

satu dengan yang lain dalam suatu jaringan kerja yang dikenal dengan sebutan 

Anggaran Induk (Master Budget). Jenis anggaran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran Penjualan 

Memuat tentang rencana penjualan selama periode anggaran (umumnya satu 

tahun) yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas penjualan. Anggaran 

penjualan disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahan. 

2. Anggaran Produksi 

Memuat tentang rencana unit yang diproduksi selama periode anggaran. 

Taksiran produksi ditentukan berdasarkan rencana penjualan dan persediaan 

yang diharapkan. 

3. Anggaran Biaya Bahan Baku 

Memuat taksiran bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, yang 

dinyatakan dalam satuan uang maupun kuantitas bahan baku. Dari anggaran 

ini akan diketahui pembelian bahan baku yang dianggarkan, yang selanjutnya 

digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Kas dan Anggaran Rugi-Laba. 

4. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Memuat taksiran biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran, yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Kas dan Anggaran 

Rugi-Laba. 

 

 



5. Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

Memuat taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran, yang 

digunakan dalam penyusunan Anggaran Kas dan Anggaran Rugi-Laba. 

6. Anggaran Persediaan 

7. Anggaran Biaya Nonproduksi 

Terdiri atas Anggaran Biaya Pemasaran dan Anggaran Administrasi dan 

Umum, yang masing-masing memuat taksiran biaya pemasaran dan biaya 

administrasi dan umum. Anggaran ini juga digunakan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Kas dan Anggaran Rugi-Laba. 

8. Anggaran Pengeluaran Modal 

Memuat tentang rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selam periode 

anggaran. Anggaran ini disusun berdasarkan Proyeksi Penjualan, dan 

digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Kas, Anggaran Biaya 

Overhead Pabrik, dan Anggaran Biaya Nonproduksi. 

9. Anggaran Kas 

Berisi mengenai taksiran sumber dan penggunaan kas selama periode 

anggaran. Anggaran Kas disusun berdasarkan Anggaran Operasi dan 

Anggaran pengeluaran modal, dan digunakan sebagai dasar penyusunan 

Anggaran neraca. 

10. Anggaran Rugi-Laba 

Memuat mengenai taksiran rugi atau laba perusahan selama periode anggaran. 

Anggaran ini disusun dari Anggaran Operasi, dan digunakan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Neraca. 

11. Anggaran Neraca 

Berisi mengenai rencana posisi keuangan (aktiva, utang, dan modal) 

perusahan pada awal dan akhir periode anggaran. Anggaran Neraca disusun 

dari Anggaran Kas dan Anggaran Rugi-Laba, dan digunakan untuk dasar 

penyusunan Anggaran Perubahan Posisi Keuangan. 

12. Anggaran Perubahan Posisi Keuangan 

Memuat mengenai rencana perubahan aktiva, utang, dan modal perusahan 

selama periode anggaran. Anggaran ini disusun dari Anggaran Neraca. 

 



 

 Adapun menurut Ellen Christina, M.Fuad, Sugiarto dan Edy Sukarno 

dalam bukunya Anggaran Perusahaan dalam menyusun anggaran perusahaan 

dapat mengacu pada ruang lingkup atau intensitas penyusunannya, fleksibilitasnya 

ataupun periode waktunya. 

1. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya,  
anggaran dibedakan        menjadi:  

      a. Anggaran Parsial 
yaitu : anggaran yang ruang lingkupnya terbatas misalnya 
anggaran      untuk  bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

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

2. Berdasarkan Fleksibilitasnya , anggaran dibedakan menjadi  
a. Anggaran Tetap ( Fixed Budget ) 

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

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

3. Berdasarkan periode waktu , anggaran dibedakan menjadi 
a. Anggaran jangka pendek ( anggaran taktis ) yaitu anggaran 

yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. 
b. Anggaran jangka panjang ( anggaran strategis) yaitu anggaran 

yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. 
(2002 : 12 ) 
 

2.1.7.  Laporan Pelaksanaan Anggaran 

 Setelah suatu anggaran dilaksanakan, perlu adanya pengawasan 

manajemen terhadap pelaksanaan tersebut. Laporan realisasi anggaran merupakan 

sumber informasi manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai 

perusahaan berdasarkan rencana-rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap mengemukakan bahwa : 

 “Dalam pelaksanaan anggaran disusun laporan yang berkaitan 
dengan anggaran. Laporan anggaran tersebut berisi data kuantitatif 
perkembangan dan prestasi perusahaan atau disebut juga dengan 

 



Performance Report. Performance Report menampilkan angka anggaran yang 
ditetapkan dan membandingkannya dengan hasil yang dicapai ( realisasi 
atau actual ). Laporan ini merupakan dasar dari setiap manajemen dalam 
menjalankan perusahaan termasuk dalam memberikan penghargaan ( 
reward ) atau hukuman ( penalties ) maupun promosi pegawai atau divisi 
atau departemen.” ( 2001 : 99 ) 
 Fungsi manajemen dapat dijalankan dengan membandingkan anggaran 

dengan realisasinya. Realisasi anggaran dapat diperoleh dari suatu sistem 

informasi akuntansi dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang dibuat secara 

periodik. Pada prinsipnya bahwa suatu laporan realisasi anggran yang baik harus 

mencerminkan fakta-fakta yang sebenarnya, dan dihasilkan dari suatu proses 

sistem dan prosedur yang memadai, sehingga data dan fakta tersebut dapat 

dianalisa dan dievaluasi yang pada akhirnya dijadikan dasar dalam pengambilan 

keputusan. Agar laporan realisasi anggaran periodik tersebut dapat berfungsi 

secara efektif, maka diperlukan kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Penggunaan konsep pertanggungjawaban. 

Untuk memudahkan pengendalian diperlukan suatu struktur organisasi yang 

secara jelas menggambarkan adanya suatu pusat pertanggungjawaban terhadap 

hasil yang mereka capai berdasarkan tanggung jawab masing-masing. 

2. Penggunaan konsep Management by Exception Principle. 

Penyajian laporan pelaksanaan harus disusun dalam bentuk yang disesuaikan 

dengan kehendak manajemen agar laporan dapat efektif dipergunakan dalam 

proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. 

3. Mencerminkan unsur kompetitif. 

Untuk melihat kemungkinan adanya selisih atau penyimpangan antara 

anggaran dengan realisasinya, maka perlu dipikirkan bentuk penyajian yang 

dengan mudah dapat dilihat adanya selisih atau penyimpangan tersebut karena 

satu sama lain dapat dibandingkan secara langsung. 

4. Tepat waktu (Timelines) 

Laporan pelaksanaan harus disajikan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan 

oleh manajemen agar dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan 

dan harus mencerminkan kondisi historis mengenai perusahaan sesungguhnya. 

5. Dapat dimengerti oleh pemakai. 

 



Laporan pelaksanaan dapat dimengerti oleh para pemakainya, sehingga 

laporan yang disajikan tersebut memikili arti bagi para pemakainya. Di lain 

pihak para pemakai juga diharapkan adanya pengertian atas pelaksanaan 

terhadap aktivitas perusahaan yang digambarkan di dalam laporan tersebut. 

2.2.  Biaya 

 Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan 

manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Di dalam akuntansi keuangan, 

istilah biaya didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk 

memperoleh barang dan jasa. Dengan kata lain, biaya merupakan harga perolehan 

barang atau jasa yang diperlukan oleh organisasi. Besarnya biaya diukur dalam 

satuan moneter, misalnya dalam rupiah, yang jumlahnya dipengaruhi oleh 

transaksi dalam rangka pemilikan barang dan jasa tersebut. 

2.2.1.  Pengertian Biaya 

 Di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli mengenai 

definisi biaya.  

Menurut Eldon S .Hendriksen dan Michael F .Van Breda yang dialihbahasakan 

oleh Herman Wibowo mengemukakan sebagai berikut : 

Beban ( expense ) adalah penggunaan barang dan jasa dalam proses 
perolehan pendapatan yang berhubungan baik secara langsung atau tiak 
langsung dengna produksi dan penjualan produk perusahaan ( 2000 : 390 ) 

Sedangkan, biaya ( cost ) adalah nilai sekarang dari sumber daya ekonomi 
yang diserahkan atau akan diserahkan dalam perolehan barang dan jasa 
yang digunkan dalam operasi. ( 2000 : 395 ) 

Adapun menurut Mulyadi mengemukakan pengertian biaya sebagai berikut : 

“ Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk 
tujuan tertentu “. ( 2002 : 8 ) 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa : 

 



2. Cost atau biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Pengorbanan 

sumber ekonomis dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

a. Pengorbanan yang telah terjadi merupakan sumber ekonomis yang 

telah dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Pengorbanan yang mempunyai kemungkinan akan terjadi 

merupakan sumber ekonomis yang akan dikorbankan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang merupakan sumber yang akan 

datang misalnya : biaya opportunity. 

2. Expense atau beban merupakan biaya dari barang dan jasa yang telah 

terjadi ( expired ) karena berlalunya waktu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam proses untuk menghasilkan pendapatan.   

 

2.2.2. Pengertian Biaya Produksi 

Menurut Mulyadi (2000:14) biaya produksi adalah: 

“Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual”. 

 
        Menurut objek pengeluarannya secara garis besar biaya produksi ini dibagi 

menjadi: 

1. Biaya Bahan Baku Langsung. 

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung. 

3. Biaya Overhead Pabrik. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa biaya produksi adalah biaya 

yang timbul dari kegiatan produksi yaitu kegiatan yang merupakan proses 

pengubahan bahan baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan 

fasilitas pabrik. 

 

 

 

 



 Biaya Bahan Baku Langsung 

Menurut Horngren, dkk. (2002:39) mengemukakan: 

“Direct material costs are the acquisition costs of all materials that 

eventually become part of the cost object, and that can be traced to the 

cost object in an economically feasible way”. 

 
 Jadi yang dimaksud dengan biaya bahan baku langsung adalah biaya dari 

semua bahan yang membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari barang 

jadi. Besarnya biaya bahan baku langsung ditentukan oleh biaya perolehannya 

yaitu biaya sejak pembelian sampai dengan biaya tersebut dapat digunakan dalam 

proses produksi. 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja  yang dapat 

diperhitungkan dalam pembuatan produk. Pada umumnya identifikasi  dari 

penggunaan tenaga kerja langsung dinyatakan dalam jam kerja. Untuk satu unit 

produk dinyatakan berapa jam kerja yang dibebankan dalam produk. 

 Biaya Overhead Pabrik 

Menurut Horngren, dkk. (2002:39) mengemukakan: 

“Indirect manufacturing costs are all manufacturing costs that are 

considered part of the cost object, unit finished or in process, but that 

cannot be traced to that cost object in an economically feasible way.”  

 
Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya produk selain biaya bahan baku 

dan biaya tenaga kerja. Biaya overhead pabrik atau biaya produksi tidak langsung 

dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: 

1.   Biaya Variabel 

Adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan  

volume kegiatan. Contohnya: Biaya bahan bakar, biaya bahan pembungkus. 

2.   Biaya Tetap 

Adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. 

Contohnya: Biaya penyusutan peralatan. 

3.   Biaya Semivariabel 

 



Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kagiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya 

variabel. 

 

2.2.3. Klasifikasi Biaya 

Klasifikasi biaya yang tepat merupakan hakekat bagi manajemen untuk 

mengumpulkan dan menggunakan informasinya dengan cara se-efektif mungkin. 

Biaya diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Unsur produk 

2. Kaitannya dengan produksi 

3. Kaitannya dengan volume 

4. Departemen yang dibebani  

5. Bidang fungsi 

6. Periode pembebanan  

7. Pertimbangan-pertimbangan ekonomi – asumsikan biaya kesempatan 

(opportunity cost) 

Agar dapat memberikan informasi yang lebih berarti, maka elemen biaya 

harus dikelompokkan secara sistematis. Pengelompokkan biaya diperlukan untuk 

mengembangkan data biaya yang dapat membantu manajemen di dalam mencapai 

tujuan. Mulyadi mengklasifikasi biaya menurut : 

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

(2002 :10) 

 1.   Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan 

dasar    penggolongan biaya. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek 

pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut : biaya gaji dan 

upah, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga. 

 2.   Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan 

 



      Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi 

produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi & umun. Oleh karena itu 

dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga : 

1. Biaya produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi 

produk jadi yang siap untuk dijual. Secara garis besar dibagi menjadi : 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

2. Biaya pemasaran 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, biaya angkutan dari gudang 

perusahaan ke gudang pembeli. 

3. Biaya administrasi dan umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contohnya adalah biaya karyawan.  

3.  Penggolongan Biaya Menurut Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai. 

 Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam  

hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan 

menjadi dua golongan : 

1. Biaya langsung (direct cost) 

Biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya 

sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka 

biaya langsung ini tidak akan terjadi. 

2. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. 

Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi dua : 

biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dalam 

hubungannya dengan departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan : biaya 

langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. 

 4. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya dalam Hubungannya dengan 

Perubahan Volume Kegiatan. 

 



Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat 

digolongkan menjadi : 

1. Biaya variable 

Biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung. 

2. Biaya semivariabel 

Biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. 

3. Biaya semifixed 

Biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah 

dengan jumlah yang konstan pada volume produksi. 

4. Biaya tetap 

Biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Contohnya gaji direktur produksi. 

5. Penggolongan Biaya atas Dasar Jangka Waktu manfaatnya, 

 Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua :  

1. Pengeluaran modal  

      Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

2. Pengeluaran pendapat. 

 Biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi    

terjadinya    pengeluaran tersebut. 

2.3.  Anggaran Biaya 

 Dengan adanya anggaran biaya, diharapkan bahwa biaya-biaya yang 

dikeluarkan dapat dikendalikan. Biasanya dalam anggaran biaya ini ditetapkan 

taksiran biaya yang harus dikeluarkan. Anggaran biaya ini mempunyai tiga 

manfaat yaitu : 

1. Sebagai alat pedoman kerja 

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

 



3. Sebagai alat pengawasan kerja 

Ketiga manfaat anggaran biaya tersebut diatas, akan membantu manajemen dalam 

memimpin jalannya perusahan. 

2.3.1.  Pengendalian Biaya dengan Anggaran 

 Efektivitas pengendalian melalui anggaran akan sangat tergantung pada 

orientasi manajemen, pendekatan, dan aktivitas yang ditempuh dalam 

melaksanakan program anggaran. Secara garis besar proses pengendalian 

manajemen akan meliputi dua aktivitas yang terpisah tetapi saling berhubungan, 

yakni perencanaan dan pengendalian. Kedua aktivitas tersebut berlaku untuk 

setiap tingkatan manajemen dalam perusahaan, dan sangat diperlukan oleh 

manajemen untuk mengetahui apakah keadaan yang dicapai pada saat ini telah 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Dari uraian diatas jelas bahwa pengendalian 

manajemen mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar mengawasi tetapi 

juga mencakup penentuan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. 

 Perencanaan adalah salah satu diantara fungsi utama manajemen. 

Perencanan diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dan 

cara untuk melakukan tindakan tersebut. Perencanan meliputi tahap programming 

& budgeting sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Salah satu 

konsep yang sering dibicarakan adalah konsep management by objective atau 

manajemen menuju sasaran. Secara sederhana konsep management by objective 

dapat diartikan bahwa manajemen dan karyawan perusahaan akan menentukan 

suatu sasaran atau target dan kemudian mencoba melakukan tindakan untuk 

mencapai target tersebut. 

 Jika biaya seluruhnya dalam suatu pusat pertanggungjawaban berubah-

ubah karena dipengaruhi oleh volume yang berubah-ubah pula, hal ini 

menyebabkan perlunya digunakan suatu anggaran laba yang fleksibel. Oleh 

karena itu manajemen dapat menggunakan sebagi salah satu sarana untuk 

mengendalikan pendapatan dan biaya serta perubahan atas harta dan hutang. 

 

 



 Sedangkan tujuan dari pengendalian melalui anggaran adalah : 

2. Agar terdapat prosedur yang terorganisir untuk keperluan perencanaan. 

3. Sebagai alat untuk mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai divisi 

perusahaan. 

4. Sebagai alat pengendalian biaya. 

 Pada prinsipnya anggaran merupakan salah satu aspek preventive control 

& feedback control atas biaya. Preventive control adalah pengendalian yang 

dilakukan sebelum pelaksanaan suatu kegiatan dimulai, sedangkan feedback 

control adalah pengendalian yang dilakukan selama pelaksanaan sedang berjalan 

dari suatu kegiatan. 

 Anggaran disusun untuk menetapkan jumlah biaya yang diharapkan untuk 

periode yang akan datang dan untuk membandingkan dengan biaya-biaya yang 

sebenarnya. Dengan cara membandingkan antara pelaksanaan sebenarnya dengan 

yang direncanakan, maka dengan mudah dapat diketahui bila ada penyimpangan 

yang terjadi. Manajer harus menyelidiki sebab-sebab terjadinya penyimpangan 

tersebut, agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan koreksi secepatnya. 

 Jadi anggaran cukup berperan di dalam pengendalian biaya, karena 

anggaran dapat digunakan sebagai : 

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan. 

2. Sebagai alat untuk terselenggaranya laporan intern yang akan memberikan 

informasi bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengadakan 

tindakan koreksi dan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan. 

2.3.2.  Proses Pengendalian Biaya Produksi 

Pengendalian Biaya Bahan Baku Langsung 

        Pengendalian biaya bahan baku langsung tergantung pada sejauh mana 

pemakaian bahan baku tersebut telah dijalankan secara efektif. Bila pemakaian 

bahan baku dapat dikonsumsi dengan terkendali, maka biaya pun dapat terkendali. 

 



        Dalam fase yang seluas-luasnya, arti dari pengendalian bahan baku adalah 

penyediaan bahan baku dengan kualitas dan kuantitas yang diisyaratkan pada 

waktu dan tempat yang diperlukan dalam proses produksi. Hal ini mengandung 

implikasi bahwa bahan yang diperoleh tidak boleh berlebihan jumlahnya dan 

mestinya dipertanggungjawabkan secara penuh dan dipergunakan sesuai dengan 

yang dimaksudkan. Jadi jelas bahwa pengendalian bahan yang luas lingkupnya 

dan harus mencakup banyak fase atau bidang pengendalian, seperti rencana dan 

spesifikasi, pembelian, penerimaan dan pemeliharaan, persediaan, penggunaan 

bahan sisa dan pemborosan. 

Pengendalian Biaya Tenaga Kerja Langsung 

        Pengendalian biaya tenaga kerja berkisar pada pengukuran prestasi 

pelaksanaan yang sebenarnya terhadap tolak ukur atau standar dan mengadakan 

tindak lanjut terhadap alasan terjadinya penyimpangan dari standar ini. 

Berhasilnya proyek akan bergantung pada suatu sistem upah yang layak dan 

standar-standar kualitatif dan kualitatif yang efektif. 

 Pengendalian Biaya Overhead Pabrik 

        Pengendalian biaya overhead pabrik dengan sistem biaya standar adalah 

serupa dengan pengendalian biaya bahan baku dan uapah langsung. Biaya 

overhead pabrik telah makin banyak bertambah begitu perusahaan semakin rumit, 

dalam artian semakin banyaknya mesin dan peralatan canggih yang digunakan. 

Dengan bertambahnya investasi dalam mesin, dapat meningkatkan produtivitas 

dan mengurangi jam tenaga kerja langsung. Maka pengendalian biaya penyusutan, 

biaya penggunaan tenaga listrik, perbaikan dan pemeliharaan mesin mendapat 

perhatian yang lebih besar dari manajemen. Meskipun faktor-faktor ini agak 

menyulitkan, tapi cara pendekatan dasar bagi pengendalian ini pada pokoknya 

adalah sama seperti yang telah diterapkan terhadap biaya-biaya langsung, yaitu 

penetapan standar, pengukuran prestasi sebenarnya terhadap standar, dan 

pengambilan tindakan perbaikan. 

2.3.3 Efektivitas Anggaran Biaya 

 Pada umumnya tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah 

memperoleh laba. Usaha untuk memperoleh laba tersebut salah satunya dapat 

 



dilakukan dengan perencanaan dan pengendalian biaya yang dikeluarkan. Jika 

pengeluaran biaya dapat ditekan atau dikendalikan, maka dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan perolehan laba. 

 Anggaran biaya dalam hubungannya sebagai alat bantu manajemen dalam 

mengendalikan biaya bermanfaat untuk : 

• Menghindari pemborosan 

• Mendorong dipenuhinya kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungannya 

dengan biaya 

Kepentingan-kepentingan diatas akan dapat dicapai melalui : 

• Pengukuran prestasi kerja secara terus menerus dengan membandingkan hasil 

usaha riil dengan rencana dan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan. 

• Secara terus menerus mengadakan kegiatan supervisi dan segera memberikan 

umpan balik untuk perbaikan prestasi kerja melalui tindakan korektif. 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena 

anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari para pelaksana yang 

ikut berperan serta di dalam penyusunan anggaran tersebut. 

 

2.4.   Pengertian Efektivitas 

Dalam membahas suatu pusat pertanggungjawaban, pengertian efektivitas 

akan timbul dalam menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan 

dengan sasaran yang harus dicapai dan menjadi tanggung jawab pusat 

pertanggungjawaban tersebut. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan 

terhadap nilai pencapaian tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula 

suatu bagian. Dalam banyak kasus, kesulitan timbul dalam menentukan output 

dan sasaran secara kuantitatif, sehingga pengukuran efektivitas sulit pula untuk 

ditetapkan secara terinci. Oleh karena itu seringkali tingkat efektivitas diukur 

secara kuantitatif dan dalam bentuk perbandingan. 

 

2.5.  Laba 

 Tujuan utama perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba, 

kecuali lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan nonprofit. Besarnya laba 

 



perusahaan dihitung dengan mempertemukan secara layak semua penghasilan 

dengan semua biaya di dalam satu periode akuntansi yang sama. 

2.5.1.  Pengertian Laba 

 Laba merupakan pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang 

memiliki berbagai kegunaan. Kebanyakan orang mengkaitkannya dengan uang 

sisa dari pendapatan setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. Laba biasanya mengacu pada surplus atau 

kelebihan pendapatan atas biaya (keuntungan netto dari suatu proses produksi) 

 Menurut Sofyan Syafiri mendefinisikan laba sebagai berikut : 

“Laba adalah perbedaan antara revenue yang timbul dari transaksi 

pada periode tertentu yang dihadapkan dengan biaya – biaya yang 

dikeluarkan pada periode tersebut. (2002:229) 

Menurut pendapat diatas laba merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha 

dengan mengukur efektivitas dan efisiensi. Walaupun tidak semua perusahaan 

menjadikan profit sebagai tujuan utamanya tetapi dalam mempertahankan 

usahanya memerlukan laba. Oleh karena itu, laba merupakan alat yang tepat untuk 

mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan atau dengan kata 

lain efektivitas dan efisiensi dari suatu perusahaan secara garis besar dapat dilihat 

dari laba ( profit ) yang diperoleh. 

 

2.5.2.  Kegunaan Laba 

Sesungguhnya tidak ada satu konsep laba pun yang dapat dikatakan tepat. 

Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah keterbatasan dalam penyajian laporan 

rugi laba. Menurut Hendriksen dalam buku Teori Akuntansi mempergunakan 

dua pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu : 

1. Pendekatan Transaksi 

Pendekatan transaksi merupakan pendekatan konvensional yang digunakan 

oleh akuntan dalam mengukur laba. Pendekatan ini meliputi pencatatan 

perubahan penilaian asset & liability yang merupakan akibat dari adanya 

transaksi yang bersifat internal maupun eksternal. Prosedur umum dalam 

 



pendekatan ini adalah mencatat pengakuan dan penilaian revenue & expenses 

yang di dapat dari transaksi, dan membandingkan selama periode tertentu. 

 

2. Pendekatan Aktivitas 

Pendekatan aktivitas merupakan pendekatan pengukuran laba yang lebih 

memfokuskan pada deskripsi aktivitas dari perusahaan, laba diasumsikan 

diperoleh dari aktivitas perusahaan, misalnya saat perencanaan, pembelian, 

produksi dan proses penjualan. 

Perbedaan utama dengan pendekatan transaksi adalah bahwa pendekatan aktivitas 

didasarkan pada konsep aktivitas dunia nyata atau peristiwa secara garis besar, 

sedangkan pendekatan transaksi berdasarkan pada proses pelaporan yang 

mengukur peristiwa eksternal yaitu transaksi. 

 Dari dua pendekatan diatas, yang paling umum diterima akuntan adalah 

pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menilai laba sebagai selisih antara 

pendapatan dengan jumlah biaya yang dapat diaplikasikan pada pendapatan. 

Pendekatan transaksi mengukur hasil-hasil transaksi perusahaan serta melibatkan 

penentuan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu 

dan jumlah expired cost  yang dapat diaplikasikan pada pendapatan periode yang 

bersangkutan. Selisih yang terjadi diantara unsur tersebut diakui sebagai laba 

bersih. 

 Untuk menghitung laba bersih ditempuh tahap-tahap sebagai berikut : 

2. Menghitung laba atas penjualan yaitu dengan mempertemukan penghasilan 

penjualan (operasional) dikurangi harga pokok penjualan. 

3. Menghitung laba bersih usaha (operasional) yaitu dengan mempertemukan 

laba kotor atas penjualan dikurangi dengan biaya komersial, yaitu biaya 

pemasaran dan biaya administrasi & umum. 

4. Menghitung laba bersih sebelum pajak yaitu dengan mempertemukan laba 

bersih ditambah saldo penghasilan diatas biaya diluar usaha, atau dikurangi 

saldo biaya diatas penghasilan diluar usaha. 

5. Menghitung laba bersih sesudah pajak yaitu dengan mempertemukan laba 

bersih sebelum pajak dikurangi pajak atas laba. 

 


