
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Agar suatu perusahaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien maka 

manajemen perusahaan memerlukan suatu alat bantu yang berperan dalam 

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut. 

Menurut Soekanto (2002;243) pengertian peranan adalah sebagai berikut : 

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu 

peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu : 

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial”. 

 

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan secara keseluruhan bahwa 

peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang sesuai dengan hak dan 

kewajibannya pada organisasi. 

 

2.2 Anggaran 

Penganggaran perusahaan (budgeting) merupakan suatu proses 

perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan 

dalam suatu kegiatan dan satuan uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan 

operasi perusahaan tersebut dalam proyeksi laporan keuangan. 

Penganggaran perusahaan (perencanaan dan pengendalian laba) mencakup 

pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan perusahaan, 

pengembangan strategi perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan tersebut 

diwujudkan dalam suatu bentuk / format laporan yang di kenal dengan anggaran 

(budget). 



 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Menurut Munandar (2001;1) penertian anggaran adalah : 

“Anggaran (budget) ialah kegiatan perushaan, yang dinyatakan dalam unit 

(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu 

yang akan datang”. 

Menurut Supriyono (2001;340) pengertian anggaran adalah : 

“Anggaran merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 

formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukan bagaimana sumber-

sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, 

umumnya satu tahun”. 

 

Menurut Christina dkk (2001;1) pengertian anggaran adalah : 

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 

bentuk angka dan diyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 

akan datang”. 

 

Menurut Sukarno (2004;144) pengertian anggaran adalah : 

“Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh 

dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu 

perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang”. 

Menurut Adisaputro dan Asri (2003;6) pengertian anggaran adalah 

sebagai berikut : 

“Bussines budget adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari 

pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwan anggaran mempunyai 

empat unsur, yaitu : 

1. Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan 

yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang 

akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit kesatuan yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan  yang beraneka-ragam. 



 

 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukan bahwa budget 

berlakunya untuk masa yang akan datang. 

 

2.2.2 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Menurut Christina dkk (2001;4) tujuan penyusunan anggarana adalah : 

1. Untuk menyatakan harapan / sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa meghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang 

hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam 

rangka memaksimalkan sumber daya 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan 

koreksi. 

 

2.2.3 Pengelompokan Anggaran 

Menurut Nafarin (2000;17) anggaran dapat dikelompokan dari beberapa 

sudut pandang berikut ini : 

1. Menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval 

(kaisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu 

seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas 

(kegiatan) yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar 

antara 500 unit 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan 

anggaran fleksibel. 

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

kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 1000 unit, dengan 



 

 

demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 

unit. Anggaran tetap juga di sebut dengan anggaran statis. 

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir 

periode anggaran. 

b. Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya setiap bulan diadakan 

perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalamai 

perubahan. 

3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari : 

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

dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk 

keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. 

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

dengan jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran untuk keperluan 

investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut 

anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka panjang tidak mesti 

berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa 

anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar 

penyusunan anggaran jangka pendek. 

4. Menurut bidangnya, anggaran operasional dan anggaran keuangan. kedua 

anggaran ini dipadukan disebut angaran induk (master budget). Anggaran 

induk yang mengkonsolidasi rencana keseluruhan perusahaan ntuk jangka 

pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Angaran tahunan di pecah lagi 

menjadi anggaran triwulanan dan anggaran triwulanan dan anggaran 

triwulanan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

a. Anggaran operasional adalah angaran untk menyusun angaran laporan laba 

rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari: 

1) Anggaran penjalan 

2) Anggaran biaya pabrik 



 

 

3) Anggaran beban usaha 

4) Anggaran laporan laba-rugi 

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

neraca.Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari : 

1) Anggaran kas 

2) angaran piutang 

3) Anggaran persediaan 

4) Anggaran utang 

5) Anggaran neraca 

5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran tediri dari : 

a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam 

anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif 

merupakan perpaduan dari angaran operasional dan anggaran keuangan 

yang disusun scara lengkap. 

b. Anggaran parsial, adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, 

anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya 

karena keterbatasan kemampuan, maka hanya dapat menyusun anggaran 

operasional. 

6. Menurut fungsinya, anggaran tediri dari : 

a. Appropriation budget, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan 

tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Misalnya anggaran 

untuk penelitian dan pengembangan. 

b. performance budget, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya 

beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui 

batas. 

7. Jadi dapat disimpulkan dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu 

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

kemampuan menyusun, dan fungsinya. 

 



 

 

2.2.4 Karakteristik Anggaran 

Menurut Bastian (2001;81) anggaran mempunyai karakteristik sebagai 

berikut :  

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain satuan 

keuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa 

manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran telah ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenaang 

lebih tinggi dari penyusunan anggaran. 

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

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya di bandingkan dengan 

anggaran dan selisihnyad analisis dan dijelaskan. 

Menurut Mulyadi (2001;511) selain karakteristik-karakteristik secara 

umum diatas terdapat juga karakteristik-karakteristik anggaran yang baik, yaitu : 

1. Anggaran disusun berdasarkan program. 

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang 

dibentuk dalam organisasi perusahaan. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : Anggaran dinyatakan 

dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangann tersebut dibantu dengan data 

non keuangan (misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi). Anggaran 

umumnya meliputi periode satu tahun. Anggaran merupakan komitmen 

manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tangung jawab untuk 

mencapai target yang dianggarkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh 

pejabat yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Anggaran yang telah 

disetujui diubah jika terjadi kondisi khusus. Secara periodik kinerja keuangan 

sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran kemudian selisihnya dianalisis dan 

dijelaskan. 



 

 

2.2.5 Syarat-syarat Anggaran 

Menurut Supriono (2001;48) anggaran akan berhasil jika memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Adanya organisasi 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 dibandingkan dan dihitung penyimpangannya. 

b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi tentang realisasi anggaran. 

c. Laporan didasarkan kepada akuntansi pertanggung jawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisa 

Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukuran prestasi 

sehingga dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

4. Adanya dukungan para pelaksana 

Adanya dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 

dukungan aktif pelaksana dari tingkat atas dan bawah. 

Anggaran yang baik menurut Welsch dkk yang dialihbahasakan oleh 

Purwaningsih (2000;28) bahwa anggaran harus memiliki syarat-sayarat sebagai 

berikut : 

1. Harus ada komitmen dari manajemen puncak terhadap konsep yang luas dari 

perencanaan dan pengendalian serta perlunya pengertian yang baik dari 

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian. 

2. Karakteristik atau ciri khas perusahaan dan lingkungan perusahaan tempat 

beroperasi termasuk variabel yang dapat dikendalikan dan tidak dapat 

dikendalikan harus diidentifikasi dan dievaluasi sehingga keputusan yang 

relevan dan berkaitan dengan karakteristik program perencanaan dan 

pengendalian yang efektif, praktis, dan dapat dibuat. 

3. Harus ada evaluasi terhadap struktur organisasi dan pembagian tanggung 

jawab manajemen untuk terlaksananya perencanaan dan pengendalian yang 

efektif. 



 

 

4. Harus ada evaluasi dan reorganisasi sistem akuntansi untuk manajemen bahwa 

sistem tersebut harus sesuai dengan tanggung jawab di perusahaan sehingga 

sistem ini menjadi data yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian. 

5. Kebijakan tentang dimensi waktu atau periode yang digunakan dalam 

perencanaan dan pengendalian. 

6. Program pelatihan anggaran harus dikembangkan untuk memberikan 

informasi kepada manajemen di semua tingkatan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan syarat 

sebagai berikut : 

a. Dalam penyusunan anggaran harus mempunyai organisasi yang sehat, 

yang meliputi pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas. 

b. Harus ada reorganisasi dan sistem akuntansi, dimana sistem tersebut sesuai 

dengan tanggung jawab di perusahaan. 

c. Anggaran harus mendapatkan dari para pelaksana sehingga dapat berguna 

dalam perencanaan dan pengendalian manajemen. 

 

2.2.6 Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran menurut Christian dkk (2001;2) adalah : 

1. Adanya perencanaan terpadu 

Adanya  perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana 

perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu 

alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan 

maupun pengendalian. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan  

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik 

akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman 

yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan memperoleh 

pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, 

penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk  mengantisipasi 



 

 

perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja 

perusahaan dapat lebih baik. 

3. Sebagai alat pengordinasian kerja 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kinerja intern perusahaan. 

Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. 

Oleh karenanya sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk 

melihat hubungan antar bagian (divisi) secara keseluruhan. 

4. Sebagai alat pengawasan kerja 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman 

yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa 

disadari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada 

manfaat. Hal ini mengingatkan standar dalam standar anggaran yang 

ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang 

mustahil untuk dicapai karena terlalu tinggi  akan menimbulkan 

ketidakpuasan. Sebaliknya penerapan standar yang terlalu rendah akan 

menjadikan biaya menjadi tidak terkendali, menurunkan laba dan semangat 

kerja. 

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi derusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 

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

dianggap paling menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkinkan 

terjadi dalam operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi 

masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;502) fungsi anggaaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 



 

 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer 

bawah dan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil 

operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien 

dengan tujuan organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat dari 

penyusunan anggaran, apabila dilakukan secara cermat dan baik maka : 

1. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan terpadu dan merupakan hasil akhir 

proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran berfungsi sebagai pedoman pelaksana kegiatan perusahaan dimasa 

yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja atau sebagai alat 

komunikasi intern, yang memungkinkan para manajer memiliki hubungan 

antar bagian atau secara keseluruhan. 

4. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kegiatan 

perusahaan, dimana anggaran dijadikan tolak ukur yang dipakai sebagai 

pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memotivasi manajer dan bawahaannya 

agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sehingga sasaran atau tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 



 

 

2.2.7 Keuntungan dan Keterbatasan Anggaran  

Anggaran memberikan beberapa keuntungan sebagaimana yang dikatakan 

Supriyono (2001;44) sebagai berikut : 

1. Tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah. 

2. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk 

mempelajari secara seksama suatu masalah sebelum diputuskan. 

3. Menyediakan cara-cara untuk memformalisasikan usaha perencanaan. 

4. Mengembangkan iklim “profit minded” dalam perusahaan, mendorong sikap 

kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber perusahaan. 

5. Membantu mengkoordinasi dan mengintergrasikan penyusunan rencana opeas 

sebagai bagian yang ada pada organisasi. 

6. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali secara 

sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang sudah ditentukan. 

7. Mengkoordinasi, menghubungkan, dan membantu mengarahkan investasi dan 

semua usah-usaha organisasi kesaluran yang paling menguntungkan. 

8. Mendrong suatu standar prestasi yang tinggi dan membangkitkan semangat 

bersaing yang sehat. 

9. Menyatukan tujan dan sasara yang merupakan alat pengukur atau standar 

untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan eksekutif 

secara individu. 

Disamping itu anggaran juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

anggaran menurut Supriyono (2001;45) adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang 

ketepatannya tergabtung kepada kemampuan pengestimasi atau pemproyeksi. 

2. Perencanaan dan dan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. 

Jika kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah maka rencana dan 

anggaran harus direvisi. 

3. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi dari manajemen. 

Sedangkan menurut Sukarno (2001;150) keuntungan anggaran adalah 



 

 

sebagai berikut : 

1. Manajemen dapat menetapkan antisipasi kinerja yang terbaik berdasarkan 

berbagai alternatif perencanaan sebelum pelaksanaan. 

2. Akurasi dan penyusunan anggaran sangat dibutuhkan dan pengkajian sangat 

bermanfaat bagi manajemen kendati anggaran bersangkutan belu dijalankan 

secara sempurna. 

3. Manajemen bisa mencermati tinggi rendahnya prestasi yang dihasilkan, 

mengingat bahwa operasi yang berdasarkan anggaran mengacu pada standar 

kinerja (standard of performance). 

4. Penganggaran meminta adanya organisasisetiap manajemen mengerti 

kewenangan (authorithy) dan tanggung jawabnya (responsibility). 

Implikasinya, bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana, manajemen bisa 

menunjuk (point-point) pimpinan unit kerja mana yang harus bertanggung 

jawab. 

 

2.2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Angaran 

Anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran di 

dalamnya  cuup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. 

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

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

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. 

Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran menurut 

Munandar (2001;10) adalah : 

1. Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di 

dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a. Penjualan 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, 

syarat pembayaran barangyang dijual, pemilihan saluran distribusi dan 

sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

d. Tenaga kerja yang dimilik perusahaan, baik dalam jumlahnya (kuantitatif) 



 

 

e. Modal kerja yang dimilki perusahaan 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 

g. Kebjiaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, 

pembelanjaan, adiministrasi, maupun personalia. 

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat 

diluar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a. Keadaan persaingan 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk 

c. Tingkat penghasilan masyarakat, dan  

d. Tingkat pendidikan masyarakat 

e. Tingkat penyebaran penduduk. 

f. Agama, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

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

budaya maupun keagamaan 

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemauan teknologi 

dan sebagainya. 

Jadi dapat di simpulkan bahwa dalam menyusun anggaran perlu 

diperhatikan faktor-faktor intern dan fakto-faktor ekstern yang mempengaruhi 

perusahaan. 

 

2.2.9 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Proses penyusunan anggaran merupakan proses penysunan rencana kerja 

jangka pendek, yang dalam perusahaan berorientasi laba, pemilhan rencana kerja 

didasarkan atas dampak rencana kerja tersebut terhadap laba. Oleh karena itu, 

seringkali proses penyusunan laba jangka pendek. 



 

 

Pada dasarnya yang berwenang bertanggung jawab dalam penyusunan 

anggaran serta pelaksanaannya ada di tangan pimpinan perusahaan yang paling 

bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan.  

Untuk menyusun anggaran perusahaan dapat menggunakan berbagai 

metode yang lazim digunakan. Pilihan metode ini sangat tergantung pada kondisi 

dan keinginan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Ditinjau dari siapa 

yang membuatnya, maka penyusunan anggaran menurut Harahap (2001;83) 

dapat dilakukan dengan cara : 

1. Otoriter atau top down, budget disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan 

dan budget inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa keterlibatan 

bawahan dalam penyusunan nya. 

2. Demokrasi atau bottom up, budget disusun berdasarkan hasil keputusan 

karyawan. Budget disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Bawahan 

diserahkan sepenuhnya menyusun budget yang akan dicapainya di masa yang 

akan datang. 

3. Campuran atau top down dan bottom up, perusahaan menyusun budget dengan 

memulainya dari atas dan kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan 

dilanjutkan oleh karyawan bawahan. 

Adapun prosedur penyusunan anggaran menurut Supriyono (2001;348) 

adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisa informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang akan 

memperngaruhi masa depan. 

2. Menentukan perencanaan strategis, yaitu penentuan tujuan organisasi dan 

rencana masa depan. 

3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang ke manajer 

di bawahnya serta komite anggaran sehingga mereka mengetahui tujuan yang 

akan dicapai dengan cara-cara pokok untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi kegiatan. 

5. Menyusun anggaran tiap divisi dan selanjutnya akan diserahkan kepada 

komite anggaran. Tugas komite anggaran ini adalah : 

a. Menetapkan kebijakan umum 



 

 

b. Meminta, menerima, dan meninjau estimasi anggaran. 

c. Mengusulkan perbaikan-perbaikan atas estimasi anggaran tersebut. 

d. Menyutujui anggaran serta perbaikan-perbaikan ini. 

e. Menerima dan menganalisa berbagai laporan anggaran. 

6. Memberikan rekomendasi bagi tindakan yang dirancang guna meningkatkan 

efisiensi yang diperlukan. 

7. Menyarankan rivisi usulan anggaran dari setiap divisi agar terdapat 

sinkronisasi dengan anggaran divisi yang lain, agar sesuai dengan rencana 

jangka panjang dan tujuan yang telah diterapkan manajemen puncak. 

8. Menyetujui  revisi usulan anggaran dari setiap divisi dan merakitnya menjadi 

anggaran perusahaan. 

9. Setelah dilakukan rivisi, anggaran tersebut di arahkan dan di distribusikan ke 

setiap divisi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai alat 

pengendalian. 

Berdasarkan hal di atas, maka dapat di simpulkan bahwa langkah pertama 

dalam proses penyusunan anggaran adalah menilai dan mengidentifikasi faktor-

faktor yang berkaitan dengan perusahaan di masa yang akan datang baik langsung 

maupun tidak langsung. Faktor-faktor ini bisa dinilai apakah termasuk faktor 

eksternal atau faktor internal. Langkah kedua adalah menentukan tujuan umum 

perusahaan yang meliputi misi dan tujuan perusahaan didirikan. Langkah ketiga 

adalah mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang ke 

manajer di bawahnya serta komite anggaran, dalam hal ini artinya diperlukan 

koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Langkah ke empat adalah 

memilihtaktik yang sesuai, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi 

kegiatan, dimana pemilihan taktik ini biasanya disusun dengan rencana proyek 

tertentu, yang biasanya sudah dilengkapi dengan studi kelayakan. Langkah kelima 

adalah menyusun anggaran tiap divisi, dimana disini sudah dimulai menetapkan 

budget, budget ini dijadikan pedoman dalam kegiatan-kegiatan perusahaan baik 

sebagai unsur perencanaan, koordinasi, maupun alat pengendalian. 

 



 

 

2.2.10 Aspek Manusia dalam Anggaran 

Proses penysusunan anggaran bisa dari atas ke bawah bisa juga sebaliknya 

dari bawah ke atas, pimpinan puncak membuat anggaran untuk bagian yang 

dibawahnya, sedang bawah ke atas, bawahan berpatisipasi dalam penyusunan 

anggaran. Penelitian menunjukan partisipasi bawahan dalam penyusunan 

anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu : 

1. Ada semacam kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang telah 

ditetapkan jika melibatkan bawahan. 

2. Efektifitas dalam perubahan informasi. Anggaran yang disetujui diperoleh dari 

orang yang benar-benar menguasai permasalahan dan mempunyai pemahaman 

yang lebih terhadap pekerjaannya melalui interaksi dengan atasan selama 

proses penyusunan anggaran. 

Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan 

tujuan organisasi pada semua manajer pada semua unit dibawahnya untuk 

mengkoordinasikan kegiatan, dan untuk mengevaluasi prestasi para manajer 

tersebut. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dalam penyusunan anggaran tidak 

boleh hanya dilakukan oleh manajer puncak tetapi harus disusun dengan peran 

serta bawahan sesuai dengan kompetensi masing-masing. 

Di dalam menyusun anggaran harus diperhatikan implikasi atau 

keterlibatan aspek perilaku manusia. Kesuksesan anggaran hanya dapat di capai 

jika semua pelaksana secara simpatik mau membantu, bekerja sama, dan 

bersungguh-sunguh dalam melaksanakan anggaran agar dapat memotivasi para 

pelaksana, di dalam penyusunan anggaran perlu di perhatikan : 

1. Tingkat kesulitan 

Terdapat pemufakatan umum bahwa anggaran yang terlalu ideal adalah sulit 

dicapai, sehingga dapat mengakibatkan pelaksana tidak termotivasi untuk 

melaksanakan anggaran dan bahkan mungkin mereka menjadi frustasi karena 

kemungkinan besar akan timbul penyimpangan yang tidak menguntungkan 

dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi anggaran yang terlalu mudah dicapai 

mengakibatkan para pelaksana tidak merasa ditantang untuk berprestasi, 

karena tanpa bekerja giat pun kemungkinan akan timbul penyimpangan yang 



 

 

menguntungkan dalam jumlah besar. Jadi anggaran yang baik adalah anggaran 

dengan tingkat kesulitan yang masih mungkin untuk di capai, sehingga para 

pelaksana termotivasi untuk mencapai prestasi tersebut. 

2. Partisipasi manajemen puncak 

Partisipasi manajemen puncak diperlukan agar sistem anggaran dapat secara 

efektif memotivasi para pelaksana. Manajemen puncak harus berpartisipasi 

dalam meninjau dan mengesahkan anggaran. Selain itu manajemen puncak 

juga harus mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga memperoleh 

umpan balik yang efektif dalam memotivasi para pelaksana. 

3. Kewajaran 

Setiap pusat pertanggung jawaban harus percaya bahwa anggaran yang 

disusun untuk dia adalah wajar untuk di capai. Agar manajemen pusat 

pertanggung jawaban merasa wajar atas anggarannya maka manajer setiap 

pertanggung jawaban harus ikut berpartisipasi secara aktif. Kewajaran 

anggaran juga menyangkut kepercayaan bahwa anggaran tidak lebih sulit 

untuk dicapai dibandingkan anggaran untuk pusat pertanggung jawaban yang 

lainnya. 

4. Laporan yang akurat dan tepat waktu 

Laporan perbandingan realisasi dengan anggaran harus disusun dan disajikan 

dengan akurat dan waktu yang tepat. Laporan yang tidak akurat berakibat 

tidak dapat dengan tepat menunujukan penyimpangan yang terjadi, laporan 

yang terlambat berakibat penyimpangan yang besar terlambat untuk diketahui 

sehingga perbaikan sulit dilakukan. 

Keterlibatan manajer puncak diperlukan untuk memotivasi bawahan. Tanpa 

partisipasi, persetujuan anggaran akan menyebabkan bawahan bermain-main 

dengan target yang telah ditetapkan. Disamping itu manajer puncak harus 

mengikuti terus hasil dari anggaran tersebut. Jika tidak ada umpan balik dari 

manajer puncak maka sistem anggaran yang ditetapkan tidak akan memotivasi 

bawahan secara efektif. 

 



 

 

2.2.11 Laporan realisasi anggaran  

Menurut Munandar (2001;329) pengertian laporan budget adalah :  

“Lporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan 

budget, beserta analisa dan evaluasinya, dari waktu ke waktu selama 

periode yang akan datang.” 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa laporan budget 

direalisasikan dalam pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, laporan budget telah 

dapat direalisasikan dalam pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, laporan 

budget menunjukan analisa perbandingan antara angka-angka yang tercantum 

dalam budget dengan angka-angka realisasi pelaksanaannya yang tercantum 

dalam catatan akuntansi. Analisa perbandingan ini juga menunjukan apakah telah 

terjadi penyimpangan-penyimpangan antara budget dengan pelaksanaannya 

(realisasinya). Apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu bersifat 

positif (menguntungkan) atau bersifat negatif (merugikan), dan sekaligus 

menunjukan pula faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan 

itu. Oleh karena itu analisa dan evaluasi itu begitu penting bagi penyusunan 

kebijaksanaan tindak lanjut untuk menghadapi periode-periode  berikutnya, maka 

laporan budget perlu disusun secara teratur dan berkala dengan selang waktu yang 

tidak terlalu lama. Hal ini dimaksudkan agar bilamana telah terjadi terjadi 

penyimpangan-penyimpangan, segera dapat diketahui, dianalisa, dan dievaluasi, 

sehingga tidak terlanjur berlarut-larut dalam waktu yang lama. Dengan demikian 

laporan budget tidak disusun sekaligus pada akhir tahun, menunggu sesudah 

seluruh budget selesai direalisasikan, tetapi hendaknya laporan budget disusun 

beberapa kali dalam setahun. Laporan budget berisi tentang analisa dan evaluasi 

pelaksanaan budget itu, berguna bagi manajemen untuk menyusun kebijakan 

tindak lanjut agar pada periode-periode berikutnya perusahaan dapat berjalan 

lebih baik. 

 



 

 

2.3  Biaya 

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses 

masuka untuk menghasilkan keluaran. Kuantitas masukan jika dikalikan dengan 

harga per satuan merupakan biaya, sedangkan kuantitas keluaran jika dikalikan 

dengan harga persatuan merupakan pendapatan. Selisih antara nilai keluaran 

dengan nilai masukan merupakan laba atau sisa hasil usaha. 

Sebagai pengelola proses pengolahan masukan menjasi keluaran, 

manajemen suatu perusahaan disamping berkewajiban untuk memperoleh 

pendapatan, tidal( kalah pentingnya untuk mengusahakan agar nilai masukan yang 

dikorbankan Iebih rendah dibandingkan nilai keluaran yang diperoleh perusahaan. 

 

2.3.1  Pengertian Biaya 

Menurut Mulyadi (2000; 8) pengertian biaya adalah: 

"Pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang 

telah terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu".  

Berdasarkan definisi di atas, ada empat unsur pokok dalam definisi biaya 

tersebut, yaitu: 

1. Biaya merupakan sumber pengorbanan ekonomi 

2. Diukur dalam satuan uang 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. 

 

2.3.2  Penggolongan Biaya 

Dalam Akuntansi Biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cam. 

Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak 

dicapai dengan penggolongan tersebut 

Penggolongan biaya menurut Mulyadi (2000;14) adalah sebagai berikut: 

1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran 

Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar 

penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, 

maka semua yang berhubungan dengan bahan bakar disebut "biaya bahan 



 

 

bakar". 

2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan dalam 

perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok 

yaitu: 

a. Biaya produksi 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan bakar menjadi 

produk yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya operasional 

depresiasi mesin dan ekuipmen, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, 

biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung 

maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. 

b. Biaya pemasaran 

Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan 

pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan 

dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian 

yang melaksanakan kegiatan pemasaran. 

c. Biaya administrasi dan umum 

Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan 

pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian 

keuangan, akuntansi, personalia dan bagian hubungan masyarakat. 

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, yaitu: 

a. Biaya Iangsung (direct cost) 

Merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai itu tidak ada, 

maka biaya Iangsung ini tidak akan terjadi, dengan demikian biaya 

langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. 



 

 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

Merupakan biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya tidak Iangsung dalam hubungannya dengan produk disebut 

dengan istilah biaya produksi tidak Iangsung atau biaya overhead pabrik. 

Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. 

4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan 

perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume 

kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi: 

a. Biaya variabel 

Adalah baiya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan 

volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja Iangsung. 

b. Biaya semivariabel 

Adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsuir biaya tetap dan unsur 

biaya variabel. 

c. Biaya semifixed 

Adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan 

berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya tetap 

Adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. 

Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi. 

5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya 

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

a. Pengeluaran modal (capital expenditur) 

Adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(biasanya periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Pengeluaran 

modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva, dan 

dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cam 

didepresiasi, diamortisasi, atau dideplesi. 



 

 

b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 

Adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 

terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, pengeluaran 

pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan 

pendapatan yang diperoleh dan pengeluarkan biaya tersebut.  

Dapat disimpulkan bahwa penggolongan biaya bisa didasarkan pada objek 

pengeluaran, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, fungsi pokok 

perusahaan, biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan 

volume kegiatan, dan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. 

 

2.3.3  Biaya Operasional 

Biaya dapat digolongkan menurut keterlibatannya dalam operasi 

perusahaan menjadi biaya operasi dan biaya non operasi. Biaya operasi 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk segala sesuatu yang berhubungan erat 

dengan operasi persahaan. Sedangkan biaya non-operasi merupakan biaya yang 

tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha 

sampingan perusahaan. 

 

2.4  Anggaran Biaya Operasional 

Agar perencanaan dan pengendalian berjalan dengan baik, salah satunya 

diperlukan suatu alat, yaitu anggaran. Dalam mendukung agar terciptanya 

peningkatan pendapatan, maka diperlukan efisiensi yang menyangkut biaya 

operasional organisasi untuk itu perlu dibuatkan anggaran biaya operasional. 

Menurut Mulyadi (2001; 504) anggaran biaya operasi adalah: 

"Anggaran operasi bersangkutan dengan aktifitas untuk menghasilkan laba 

perusahaan. Hasil akhir proses penyusunan anggaran operasi adalah rugi 

laba yang diproyeksikan (project income statement)". 

Anggaran biaya operasional ini merupakan alat pengendalian untuk 

menghindari terjadinya pemborosan biaya, dengan kata lain untuk menciptakan 

efisiensi biaya, agar biaya yang sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang 

dianggarkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Dengan adanya 



 

 

anggaran biaya operasional ini maka kegiatan yang menyangkut operasi 

perusahaan akan dapat terarah, sehingga tujuan dapat tercapai. 

 

2.5 Pengertian Efektivitas 

Menurut Supriyono (2001; 25) pengertian efektifitas adalah: 

"Efektifitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban 

dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban terhadap pencapaian tujuan perusahaan, semakin 

efektif pertanggungjawaban tersebut". 

 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002; 4) pengertian efektivitas adalah 

sebagai berikut: 

"Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome 

dengan output". 

Pengertian efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari 

keluaran program untuk mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi 

output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, 

maka semak in efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

Tentu saja pengertian efektivitas tidak semata-mata menitikberatkan pada 

segi output melainkan juga memperlihatkan pada aspek-aspek lainnya, misalnya 

yaitu: 

1. Dengan mempertimbangkan cara-cara alternative yang berupa rancangan-

rancangan program alternatif untuk mencapai tujuan. 

2. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan alternatif yang merupakan 

kemungkinan-kemungkinan target/sasaran yang lain. 

Pengertian titik pandang terhadap pengertian efektivitas tersebut diatas 

berakibat pada leas lingkup perhatian pemeriksaan hasil program yang mana 

sampai ke masalah penilaian terhadapkebijaksanaan manajemen tingkat atas 

dalam mencapai tujuan program. 

 



 

 

2.6 Pengendalian 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan 

demikian, setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan akan menjalankan 

peranan yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk menjamin 

pencapaian tujuan tersebut, hares dilakukan pengendalian. Pengendalian dapat 

dilakukan oleh manajemen jika manajemen secara kontinyu melakukan evaluasi 

terhadap basil kegiatan perusahaan. 

Pada dasarnya, suatu sistem pengendalian mencakup semua aspek alat, 

teknik dan model yang dipergunakan untuk memotivasi sumber daya manusia 

agar berprilaku sedemikian rupa, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan 

organisasi ataupun tujuan perusahaan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik memerlukan pengendalian yang efektif. 

Pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan. Pengendalian yang baik memerlukan perencanaan, 

perencanaan yang baik memerlukan pengendalian. Seringkali penyimpangan dad 

suatu rencana memerlukan penyelidikan khusus untuk melihat sebab-sebab 

penyimpangan tersebut. 

 

2.6.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian (control) merupakan salah satu fungsi yang vital dalam 

proses manajemen. Namun terkadang fungsi ini sering terabaikan dan sisalah 

artikan. Dengan munculnya perusahaan besar dan modern yang memerlukan 

pelaksanaan operasi yang efisien, fungsi pengendalian telah mendapatkan tempat 

yang semestinya, sebagaimana fungsi manajemen lain. 

Menurut Welsch dkk yang dialih bahasakan oleh Purwatiningsih 

(2000;3) pengendalian adalah: 

"Suatu proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efisien yang 

memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan" 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian manakemen merupakan 

proses untuk menjamin bahwa sumber daya yang diperoleh, digunakan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. 



 

 

Pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut : 

1. Adanya prestasi. 

2. Adanya usaha perbandinganhasil yang diperoleh dengan rencana. 

3. Menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak. 

4. Melakukan perbaikan. 

 

2.6.2  Pengendalian Biaya Operasional 

Pengendalian biaya operasional adalah serangkaian langkah-langkah mulai 

dari penyusun sate rencana biaya operasional (biaya untuk memproduksi barang-

barang dan pengeluaran dalam menjalankan usaha) sampai kepada tindakan yang 

perlu dilakukan jika terdapat perbedaan yang sudah ditetapkan (rencana) dengan 

sesungguhnya (realisasi). 

Untuk dapat mengendalikan biaya operasional perlu digunakan suatu alat 

agar dapat tercapai efisiensi dan efektivitas dalarn dalam kegiatan operasi yaitu 

dengan menetapkan anggaran dan atau standar yang berhubungan dengan biaya 

operasi yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Adapun tujuan 

pengendalian biaya operasi adalah tercapainya target operasi sesuai dengan yang 

telah ditentukan dan juga penyimpangan biaya operasi yang tidak melebihi batas 

toleransi yang telah ditentukan oleh perusahaan . 

Dalam melaksanakan pengendalian terhadap biaya operasi, dapat 

ditetapkan suatu dasar pengendalian yang sederhana, yaitu : 

1. Menetapkan anggaran (budget) atau standar yang berhubungan dengan biaya 

operasi perusahaan. Adapun anggaran dapat ditetetapkan dengan standar atau 

berdasarkan usulan kegiatan yang telah disahkan oleh pihak manajemen. 

2. Mengukur pelaksanaan yang kemudian dihubungkan dengan rencana atau 

anggaran yang telah ditetapkan. 

3. Diikuti dengan analisa mengapa terjadinya penyimpangan, siapa yang 

bertanggung jawab dan sebagainya. Selain itu perlu adanya tindak lanjut 

(follow up) yang segera, karena suatu pengendalian akan sia sia apabila tidak 

diikuti dengan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang diperiukan, 



 

 

perbaikan tersebut bias berupa penyesuaian terhadap anggaran atau bias 

bersifat revisi terhadap anggaran atau standarnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka anggaran merupakan alat penting dalam 

pengendalian, khususnya pengendalian biaya operasi. 

 

2.6.3  Tujuan Pengendalian 

Dalam melaksanakan pengendalian, agar fungsi pengendalian dapat 

berjalan dengan balk, terlebih dahulu harus diketahuitujuan pengendalian itu 

sendiri. Tujuan tersebut merupakan arah yang dituju atau sasaran yang ingin 

dicapai dengan melaksanakan beberapa tindakan yang dijalankan menurut 

ketentuan yang berlaku. 

Menurut Malayu (2003:242) pengendalian memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 

rencana 

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

penyimpangan. 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan pengendalian memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menyelidiki apakah pelaksanaan kegiatan yang sedang 

maupun yang telah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah berjalan secara 

efisien dan selanjutnya untuk mengetahui peningkatan efisieansi di masa yang 

akan dating. 

3. Dengan adanya pengendalian maka tujuan yang dihasilkan dapat sesuai 

dengan rencananya. 

4. Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi 

berusaha menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaiki jika 

terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, 

scat proses, dan setelah proses, yakni hingga basil akhir diketahui. Dengan 



 

 

 

pengendalian diharapkan juga pemanfaatan semua unsur manajemen, efektif 

dan efisien. 

 

2.6.4  Jenis-jenis Pengendalian 

Menurut Welsch dkk yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih (2004; 

14) pengendalian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :  

1. Pengendalian awal dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan 

untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan bahan baku telah disiapkan 

dan perusahaan telah siap untuk melaksanakan kegiatan. 

2. Pengendalian berjalan (biasanya dalam bentuk laporan kinerja berkala) 

pemantauan (dengan mengunakan observasi persoalan dan laporan-laporan) 

terhadap aktifitas berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai, dan 

kebijakan serta prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi 

perusahaan. 

3. Pengendalian umpan balik Tindakan pasta operasi (ex-post-action) 

memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas 

di masa dating". 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002;43) jenis pengendalian manajemen 

dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu : 

1. Pengendalian preveatif (preveatif control) 

Dalam tahap ini pengendalian menejemen terkait dengan perumusan strategi 

dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. 

2. Pengendalian operasional (operational control)  

Dalam tahap ini pengendalian menejemen terkait dengan pengawasan 

pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. 

Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan 

pengendalian. 

3. Pengendalian Kinerja 

Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja 

berdasarkan tolak ukur kinerjayang telah diptetapkan. 

Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengendalian dapat dilakukan 



 

 

pada awal kegiatan / pengendalian preventif, pengendalian pada scat pelaksanaan / 

pengendalian operasional, dan pengendalian umpan balik / pengendalian kinerja. 

 

2.6.5  Cara-cara Pengendalian 

Seorang manajer hares mernpunyai bcrbagai cara untuk memastikan 

bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat diketahui 

melalui proses control atau pengawasan. 

Menurut Malayu (2003;245) cara-cara pengendalian dapat dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan langsung 

Adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh manajer. 

Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui 

apakah telah dikerjakan dengan benar, dan hasilnya sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 

2. Pengawasan tidak langsung 

Adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan 

oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan 

pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 

3. Pengawasan berdasarkan pengecualian 

Adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar 

biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan 

dengan cara kombinasi langsung atau tidak langsung oleh manajer. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cam-cara 

pengendalian apapun yang digunakan akan sangat membantu dalam pencapaian 

sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, maka fungsi 

manajemen dapat berjalan dengan baik. 

 



 

 

2.6.6  Sifat dan Waktu Pengendalian 

Sifat dan waktu pengendalian menurut Malayu (2003;247) dapat 

dibedakan atas : 

1. Preventive control, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan 

dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. penyimpangan dalam 

pelaksanaanya. Preventive control ini dilakukan dengan cara : 

a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan. 

b. Membuat oeraturan dan pedoman pelaksanaan kegiatan. 

c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu. 

d. Mengorganisasi segala macam kegiatan. 

e. Menentukan jabatan, job description, authorit, dan responsibility bagi 

setiap individu karyawan 

f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pelaksanaan.  

g. Menetapkan saksi-saksi bagi karyawan yang membuat kesalahan. 

2. Repressive control, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan 

kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Repressive 

control dapat dengan cam sebagai berikut : 

a. Membandingkan antara hasil dan rencana. 

b. Menganalisis sebab-sebab yang mcnimbulkan kesalahan dan mencari 

tindakan perbaikanya. 

c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaanya, jika perlu dikarenakan 

sansi hukuman kepadanya. 

d. Menilai kembali prosedur prosedur pelaksanaan yang ada. 

e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. 

f. Jika perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan pelaksana melalui 

training dan education. 

3. Pengendalian saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki. 

4. Pengendalian berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, 

misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain. 



 

 

5. Pengendalian mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak 

untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada 

dilaksanakan dengan baik. 

6. Pengamatan melekat, adalah pengawasan / pengendalian yang dilakukan 

secara integrative mulai dari sebelum, pada sag, dan sesudah kegiatan 

dilakukan. 

 

2.6.7  Proses Pengendalian 

Organisasi yang menerapkan sistem pengendalian memerlulcan suatu 

mekanisme yang teratur dan interaksi manusia individual. Pengendalian 

memungkinkan individual memenuhi pengaturan yang demikian. Pengendalian 

merupakan suatu konsep yang telah berevolusi dari waktu ke waktu. Mulai dari 

suatu penekanan pada prilaku dan suatu penekanan pada penggunaan 

multidimensional. 

Pengendalian dipandang sebagai suatu kekuatan, sebagai suatu proses 

yang secara sengaja mempengaruhi pihak lain. Pengendalian dipandang sebagai 

proses pengambilan keputusan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku 

menuju yang paling baik untuk organisasi. Suatu sistem pengendalian 

mempengaruhi pengarahan, intensitas, dan motivasi. Pentingnya pengendalian 

dalam mempengaruhi perilaku menjadi suatu tema yang diterima secara umun. 

Pengendalian adalah fungsi yang kelima dan merupakan fungsi yang 

terakhir dalam proses manajemen. Seperti juga perencanaan, pengendalian 

dilaksanakan terus-menerus. Menurut Purwatiningsih (2000;13) pengertian 

proses pengendalian adalah sebagai berikut : 

"Proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian 

organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan 

apabi la diperlukan". 

Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai 

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

Pengendalian ditetapkan dengan menggunakan evaluasi personal, laporan berkala, 

kinerja, dan laporan khusus. 



 

 

Menurut Welsch dkk yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih 

(2000;14) proses pengendalian berjalan dirancang untuk membantu memantau 

aktivitas yang sedang berjalan dari suatu unit usaha dan setiap pusat tanggung 

jawab, biasanya terdiri dari beberapa tahap : 

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan dengan 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi laporan aktual, hasil yang 

direncanakan, dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 

direncanakan dan mencari sebab-sebab dan penyimpangan tersebut. 

4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah 

dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses di suatu bidang 

tertentu. 

5. Memilih (tindakan koreksi) dan kumpulan altematif yang ada dan menerapkan 

tindakan tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan 

koreksi yang diterapkan. Lanjutkan dengan umpan maju untuk membuat 

perencanaan periode berikutnya. 

Secara garis besar dalam melaksanakan proses pengendalian terhadap 

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

1. Penyusunan anggaran biaya operasi 

Menetapkan anggaran (budget) atau standar yang berhubungan dengan biaya 

operasi operasi perusahaan. Adapun anggaran dapat ditetapkan dengan standar 

atau berdasarkan usulan kcgiatan yang telah disahkan oleh pihak manajemen. 

2. Pelaksanaan dan pengukuran 

Mengukur pelaksanaan yang kemudian dihubungkan dengan rencana atau 

anggaran yang telah ditetapkan. 

3. Analisis dan tindak lanjut 

Diikuti dengan analisa mengapa terjadinya penyimpangan, siapa yang 

bertanggungjawab dan sebagainya. Selain itu perlu adanya tindak lanjut 

(follow up) yang segera, karena suatu pengendalian akan sia-sia apabila tidak 



 

 

diikuti denagn tindak lanjut berupa tindakan perbaikan yang diperlukan, 

perbaikan tersebut bisa berupa penyesuaian terhadap anggaran atu bisa bersifat 

revisi terhadap anggaran atu standarnya. 

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disimpilkan bahwa, proses 

pengendalian melalui Iangkah-langkah sebagai berikut : 

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

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan 

penyimpangan jika ada. 

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan 

dan tujuan sesuai dengan rencana. 

Pengendalian yang efektif memerlukan umpan maju. Dengan kata lair] 

diasumsikan bahwa tujuan, rencana, kebijakan dan standar yang telah 

dikembangkan, dikomunikasikan ke seluruh manajer yang bertanggung jawab 

terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Jadi, pengendalian 

tergantung pada penerapan konsep umpan balik, yaitu konsep yang memerlukan 

pengukuran kinerja yang memicu dilakukanya tindakan koreksi yang dirancang 

untuk menjamin terciptanya tujuan yang telah ditetapkan semua. 

Perbandingan antara hasil aktual dengan hasil yang direncanakan dan 

standar merupakan pengukuran efektivitas pengendalian selama periode tertentu 

di masa yang lalu. Basil ini memberikan dasar untuk melakukan umpan balik yang 

efektif. Fakta-fakta atau hasil yang terdapat di laporan kinerja adalah hasil yang 

tidak dapat dirubah, tetapi pengukuran hisioriesi masa lalu dapat mendorong 

perabaikan sistem pengendalian di masa yang akan datang. 

 

2.7 Efektifitas Pengendalian Biaya Operasional 

Efektifitas pengendalian biaya operasional dapat dilihat dari laporan 

realisasi anggaran biaya operasional. Dengan adanya laporan realisasi anggaran 

biaya operasional maka akan dapat dievaluasi, apakah realisasinya sesuai dengan 

yang dianggarkan atau tidak. Laporan realisasi angaran biaya operasional 

merupakan suatu bentuk laporan untuk menunjukan efektifitas pengandalian yang 



 

 

menyangkut biaya operasional. Dari laporan realisasi anggaran biaya operasional 

dapat diketahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai, yaitu adanya 

efisiensi biaya operasional. Tujua tersebut dikemukakan oleh Kommaruddin 

(1994: 296) sebagai berikut: 

“Tercapainya tujuan manajemen (artinya manajemen yang efektif) tidak 

selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum. Dengan perkataan 

lain manajemen yang efektif tidak selalu perlu disertai manajemen yang 

efisien. Tercapainya tujuan mungkin hanya dapat dilakukan dengan 

pemborosan-pemborosan. Karena itu keberhasilan manajemen tidak boleh 

hanya diukur oleh efektivitas, tetapi diukur pula oleh efisiensi” 

 

Tujuan tersebut akan tercapai dengan digunakannya anggaran biaya 

operasional sebagai standar untuk melaksanakan pengukuran biaya operasional 

yang sesungguhnya dengan biaya yang telah ditetapkan, selanjutnya melakukan 

analisis penyimpangan anggaran untuk mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan tersebut. 

Dengan adanya anggaran biaya operasional diharapkan biaya yang 

sesungguhnya tidak melebihi jumlah yang disetujui dalam anggaran. Berdasarkan 

uraian yang telah dikemukakan dapat dijelaskan bahwa pengendalian biaya 

operasional akan efektif apabila tujuan pengendalian biaya operasional sudah 

diketahui dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu proses 

pengendalian biaya operasional yang memadai sehingga efektivitas biaya 

operasional akan tercapai. 

Dalam pengendalian biaya operasional terdapat unsur-unsur yang 

diungkapkan oleh Supriyono (1993: 46) sebagai berikut: 

“1. Anggaran dan realisasi biaya operasional 

  2. Analisa penyimpangan 

  3. Tindakan koreksi oleh manajemen” 

Dari uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa pengendalian terdiri dari: 

1. Menciptakan standar yaitu merupakan suatu kriteria untuk mengukur masalah 

pekerjaan 

2. Membandingkan anggaran dan realisasi yaitu mengetahui besarnya 

penyimpangan yang terjadi 



 

 

3. Melakukan analisa penyimpangan yaitu mengetahui penyebab terjadinya 

penyimpangan 

 

2.8  Penyusunan Anggaran Operasional yang Memadai 

Pengendalian anggaran biaya operasional berguna sebagai alat bantu 

manajemen dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran biaya operasional 

merupakan salah satu perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh perusahaan. Penyusunan anggaran biaya operasional yang memadai 

jika terdapatnya karakteristik anggaran. 

Telihat anggaran merupakan proses memutuskan yang akan dilaksanakan 

di masa yang akan datang dan jangka waktu anggaran telah ditetapkan, dan 

manajer akan diberikan tanggung jawab untuk mencapainya. Sehingga, anggaran 

akan mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu digunakan sebagai alat bantu 

manajemen untuk menyusun anggaran. 

Suatu anggaran dapat juga dikatakan memadai jika program-programnya 

telah berhasil dilaksanakan, adapun faktor-faktor penentu (determinant) dalam 

penentuan suatu program anggaran yang berhasil menurut Supriyono (2001; 48) 

adalah sebagai berikut : 

 "1. Adanya organisasi yang sehat 

  2. Adanya sistem akuntansi yang memadai  

  3. Adanya penelitian dan analisis 

  4. Adanya dukungan dari para pelaksananya". 

 

Selain harus memiliki syarat-syarat anggaran perusahaan, menurut 

Christian dkk (2001;2) perusahaan juga harus mempunyai fungsi anggaran yaitu: 

“1. Adanya perencanaan terpadu 

  2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan  

  3. Sebagai alat pengordinasian kerja 

  4. Sebagai alat pengawasan kerja 

  5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan” 

 

Anggaran biaya operasional ini bukan merupakan tolok ukur efisiensi, 

namun berguna dalam memberikan pedoman agar biaya sesungguhnya tidak 

melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran. Anggaran biaya operasional 

ini berfungsi untuk mengendalikan biaya operasional, sehingga jika sasaran 



 

 

pengendalian tercapai, pengendalian tersebut dikatakan efektif. 

 

2.9  Peranan Anggaran dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian 

Biaya Operasional 

Anggaran biaya operasional merupakan alat bagi manajemen perusahaan 

dalam usaha mengendalikan biaya operasional, agar tujuan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Selain itu anggaran juga sebagai alat untuk menghindari dari 

pemborosan terutama dalam hubungannya dengan biaya operasional dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan manajemen perushaaan 

didalam anggaran biaya operasional tersebut. 

Manfaat anggaran dapat diperoleh melalui pengukuran prestasi kerja 

secara kontinyu atau terus-menerus dengan cara membandingkan hasil aktual 

yang diperoleh dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian akan diketahui apakah biaya yang terjadi telah sesuai dengan biaya yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Apabila hasil dari perbandingan tersebut terjadi 

selisih, maka perlu dilakukan revisi atau tindakan perbaikan terhadap penyebab 

terjadinya penyimpangan tersebut, dimana pada akhirnya biaya yang sebenarnya 

dikeluarkan akan sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan sebelumnya. 

Anggaran biaya operasional digunakan untuk mengendalikan besarnya 

jumlah biaya operasional yang terjadi, juga sebagai alat mengendalikan efektivitas 

yaitu melalui jumlah input dan kualitas output. Anggaran biaya operasional 

berguna memberikan pedomana agar biaya operasional sesungguhnya tidak 

melebihi jumah biaya operasional pada anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga 

anggaran biaya operasional berpengaruh terhadap jumlah biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan atas 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 



 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat anggaran biaya operasional dalam menunjang 

efektivitas pengendalian biaya operasioal 

Tujuan perusahaan 

(Laba optimal) 

Penjualan optimal Efektivitas Biaya-

biaya 

Perencanaan & 

pengendalian biaya 

operasional 

Adanya tujuan pengendaloan 

operasional, yaitu efektivitas 

biaya operasional 

Adanya proses pengendalian biaya operasional, 

meliputi: 

 Membandingkan realisasi anggaran dengan tujuan 

dan standar yang telah ditetapkan 

 Mempersiapkan laporan realisasi, anggaran dan 

selisih diantara keduanya 

 Menganalisis penyimpangan diantara keduanya 

dan hubungan operasi yang mengakibatkan adanya 

penyimpangan 

 Mengembangkan alternatif-alternatif untuk 

melakukan tindakan koreksi akibat adanya 

penyimpangan 

 Melakukan tindakan koreksi dari berbagai 

alternatif 

 Melakukan tindak lanjut untuk menilai efektivitas 

dari tindakan koreksi yang diterapkan 

Anggaran yang memadai 

Adanya karakteristik 

anggaran: 

 Dinyatakan dalam 

satuan nilai uang 

 Mencakup kurun waktu 

tertentu 

 Berisi komitmen/ 

kesanggupan manajemen 

 Adanya otorisasi dari 

pejabat yang 

berkedudukan lebih 

tinggi 

 Anggaran bersifat 

fleksibel 

 Adanya pengukuran atas 

pelaksanaan anggaran 

Adanya syarat-syarat 

anggaran: 

 Adanya organisasi yang 

sehat 

 Adanya sistem akuntansi 

yang memadai 

 Adanya penelitian dan 

analisis 

 Adanya dukungan dari 

para pelaksana 

Adanya kegunaan 

anggaran: 

 Sebagai alat 

perencanaan terpadu 

 Sebagai pedoman 

pelaksanaan kegiatan 

perusahaan 

 Sebagai alat 

pengkoordinasian kerja 

 Sebagai alat pengawasan 

kerja 

 Sebagai alat evaluasi 

kegiatan perusahaan 


