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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Anggaran 

 Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam 

melaksanakan fungsinya terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Nilai 

suatu anggaran tergantung pada perencanaan dan pengendalian anggaran, apabila 

terjadi penyimpangan atas pelaksanaan anggaran dikarenakan terlalu tinggi dalam 

penetapannya, maka diperlukan cara untuk mengendalikannya yaitu dengan cara 

meninjau kembali hasil penetapan anggaran sebelumnya sehingga pada saat 

pelaksanaan dapat terwujud dengan baik serta dijadikan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam pelaksanakan perencanaan dan pengendalian anggaran tersebut. 

Sehingga pada periode yang akan datang dapat dijadikan sebagai kebaikan yang 

positif. Anggaran juga merupakan alat bantu bagi perusahaan dalam mencapai 

tujuan utamanya. 

 

2.2. Pengertian Anggaran 

 Untuk lebih memahami pengertian anggaran Nafarin (2009:11) 

menjelaskan Anggaran (budget) adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 

organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan 

umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam 

satuan barang/jasa. 

 Menurut Bustami Bastian dan Nurlela (2007:1) dalam bukunya 

Akuntansi Biaya yang mendefinisikan anggaran adalah pernyataan-pernyataan 
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dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, 

dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa 

yang datang. 

 Selanjutnya adapun pengertian anggaran menurut Prawironegoro dan 

Purwanto dalam bukunya Penganggaran Perusahaan (2008:8) memberikan 

pengertian anggaran adalah sebagai berikut: Anggaran adalah rencana kerja yang 

dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan. 

 Sedangkan Darsono dan Purwanti dalam bukunya Penganggaran 

perusahaan (2008:2) menjelaskan pengertian lainnya mengenai anggaran bahwa; 

Anggaran adalah suatu rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup 

berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi 

satu sama lainnya sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu 

organisasi (Fianta, 2015). 

 Dari definisi diatas dapat diberikan pengertian bahwa anggaran adalah 

pernyataan kuantitatif dari rencana yang disusun secara sistematis dan sebagai alat 

bantu dalam kegiatan operasional yang berlaku untuk jangka waktu tertentu 

dimasa yang akan datang. Selanjutnya dapat disimpulkan pula bahwa anggaran 

memiliki empat unsur pokok yaitu: 

1. Rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

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

akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. 
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3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit atau kesatuan yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa 

anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. 

 Menurut Nafarin (2009:11) dalam penyusunan anggaran perlu di 

pertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan 

2. Data masa lalu 

3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi 

4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing 

5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah 

6. Penelitian untuk pengembangan perusahaan 

  

2.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Menurut Nafarin (2009:19) terdapat beberapa tujuan dan manfaat 

penyusunan anggaran, antara lain: 

Tujuan disusunnya anggaran: 

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, 

sehingga dapat mempermudah pengawasan. 
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4. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal. 

5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran 

menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 

6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

Adapun manfaat penyusunan anggaran antara lain: 

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 

2. Dengan menggunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

karyawan. 

3. Dapat memotivasi karyawan. 

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. 

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana) dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

7. Alat pendidikan bagi para manajer. 

Sedangkan menurut Bastian Bustian dan Nurlela (2007:2) manfaat 

penyusunan anggaran sebagai berikut: 

1. Pedoman kerja 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-

kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. 

2. Pengkoordinasian kerja 
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 Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja semua lini 

yang terdapat dalam perusahaan saling mendukung dan menunjang, saling 

bekerjasama dengan baik sehingga dapat menuju ke sasaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Memberi harapan 

Anggaran memberikan arah pasti, yang merupakan kerangka kerja terbaik 

untuk bisa menilai prestasi kerja. 

4. Pengawasan kerja 

Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk 

menilai realisasi kegiatan perusahaan. 

Anggaran bermanfaat dalam suatu perencanaan dan pengawasan bagi 

kegiatan-kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Anggaran juga sebagai alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga 

untuk menempatkan suatu organisasi pada posisi yang tepat. 

Dalam suatu organisasi perusahaan, anggaran merupakan alat 

perencanaan dan pengendalian yang penting karena anggaran merupakan: 

1. Alat proyeksi, karena anggaran merupakan suatu rencana. Maka anggaran 

mengandung proyeksi-proyeksi untuk kegiatan di masa yang akan datang 

dan merupakan pedoman kerja bagi manajemen. 

2. Alat pengendalian, yaitu dengan membandingkan hasil akrual dengan 

anggaran, menganalisis penyimpangan, penjelasan penyebab penyimpangan 

dan penjelasan mengenai perbaikan yang diambil. 
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3. Alat pelimpahan wewenang dan tanggung jawab suatu kegiatan. Dengan 

adanya anggaran, tiap bagian mendapatkan petunjuk dan dapat 

melaksanakan tugasnya secara jelas. Anggaran mempertegas batasan 

wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan perusahaan karena anggaran 

pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat kekuasaan dan tugas. 

4. Alat motivasi bagi karyawan. Dengan adanya anggaran diharapkan dapat 

memotivasi karyawan dan manajer agar dapat bekerja lebih efisien sehingga 

dapat menekan biaya. Mereka merasa ada keikutsertaan dalam pengelolaan 

perusahaan, hal ini merupakan kekuatan moral untuk berbuat lebih baik. 

 

2.4. Keuntungan dan Kelemahan Anggaran 

Darsono dan Purwanti (2008:7) menjelaskan bahwa pemakaian anggaran 

akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 

1. Tersedia suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah. 

Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk 

mempelajari dengan seksama masalah-masalah tersebut sebelum mengambil 

keputusan. 

2. Menyediakan cara-cara untuk memformulasikan usaha perencanaan. 

Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan itu terjadi. 

3. Mendorong iklim profit minded  dalam perusahaan, mendorong sikap 

kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber perusahaan. 
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4. Membantu mengkoordinasi dan mengintegrasikan penyusunan rencana final 

dan rencana-rencana tersebut dapat terintegrasi dan komprehensif. 

5. Memberi kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali secara 

sistematis terhadap kebijkasanaan dan pedoman dasar yang sudah 

ditentukan. 

6. Mengkoordinasikan, menghubungkan dan membantu mengarahkan modal 

dan semua usaha organisasi kesaluran yang paling menguntungkan. 

7. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan 

semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan berguna, dan 

menyediakan perangsang (insentif) untuk pelaksanaan yang efektif. 

8. Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukur atau 

standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan 

eksekutif secara individual. 

Nafarin (2009:20) anggaran mempunyai beberapa kelemahan, antara 

lain: 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung 

unsur ketidakpastian. 

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang 

tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran 

secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak 

akan efektif. 
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Dengan adanya pendapat para ahli yang menyatakan bahwa anggaran 

mempunyai keterbatasan antara lain menggunakan estimasi atau taksiran-taksiran 

dalam menyusun rencana-rencana perusahaan, maka anggaran bukan berarti harus 

sesuai dengan kenyataan (hasil akhir). Namun diusahakan agar anggaran tersebut 

sedapat mungkin tidak menyimpang dari hasil yang sebenarnya dalam 

penyusunan anggaran. 

 

2.5. Fungsi Anggaran 

Menurut Nafarin (2009:28) anggaran mempunyai tiga fungsi utama, 

sebagai berikut: 

1. Fungsi perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran 

secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan 

uang. Fungsi anggaran adalah menentukan rencana belanja dan sumber dana 

yang ada seefisien mungkin. 

2. Fungsi pelaksanaan 

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum 

pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang 

berwenang (terutama dalam hal keuangan). Anggaran bertujuan agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba). 

Jadi, anggaran penting untuk menyelaraskan setiap kegiatan divisi, seperti 

pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi umum. 

3. Fungsi pengawasan 
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Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (controlling), 

pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, 

dengan cara: 

a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran). 

b. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat 

penyimpangan yang merugikan). 

 Anggaran dijadikan pegangan sebagai alat pengawasan oleh manajer 

yang bertanggung jawab menjalankan operasi untuk mengadakan penilaian dari 

hasil yang dicapainya. Pendapatan sesungguhnya yang diperoleh maupun beban 

sesungguhnya yang dikorbankan dapat dinilai baik atau buruk bila dikaitkan 

dengan data yang telah dianggarkan dan perubahan kondisi sejak anggaran 

disusun. 

 Bastian Bustami dan Nurlela (2007:2) anggaran yang disusun dan 

digunakan dalam perusahaan mempunyai peranan penting terutama untuk 

tindakan kebaikan. Berkaitan dengan hal ini anggaran mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Menilai program, strategi, sasaran serta tujuan yang telah disusun 

sebelumnya. 

2. Menentukan wewenang dan tanggung jawab setiap pusat 

pertanggungjawaban. 

3. Mengharuskan setiap pusat pertanggungjawaban untuk mengadakan 

koordinasi. 

4. Sebagai dasar untuk menilai setiap kinerja pusat pertanggungjawaban. 
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Sedangkan menurut Rudianto (2013:66-67) fungsi anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Alat perencanaan 

Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. 

Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh 

setiap bagian organisasi selama suatu periode waktu tertentu. 

 Fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling 

terkait satu dengan yang lainnya, yaitu: 

a. Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh 

anggota organisasi. 

b. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada tujuan umum, 

yaitu pencapaian laba usaha. 

c. Memaksa seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

d. Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang 

paling menguntungkan. 

e. Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh 

anggota organisasi. 

2. Alat pengendalian 

Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian 

organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak.  Sebagai standar, 

anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian 

manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. 



20 
 

Dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang 

saling terkait satu dengan lainnya, yaitu: 

a. Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi. 

b. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara 

sistematik setiap segi atau aspek organisasi. 

c. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan 

terhadap masalah yang dihadapi. 

Oleh karena itu, sebagai alat perencanaan dan pengendalian, anggaran 

memiliki fungsi dan manfaat yang saling terkait serta terintegrasi satu dengan 

lainnya. Satu manfaat dengan manfaat lainnya saling melengkapi. 

 

2.6. Jenis-jenis Anggaran 

Anggaran disusun dan digunakan suatu perusahaan berbeda satu dengan 

lainnya, hal ini direncanakan setiap perusahaan memiliki keutuhan yang berbeda 

tentang anggaran, tergantung pada kebutuhan perusahaan. 

Menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2007:6) anggaran dapat 

dikelompokkan berdasarkan sudut pandang: 

1. Menurut jangka waktu: 

a. Anggaran jangka pendek, merupakan anggaran yang disusun dalam 

jangka waktu di bawah satu tahun. 

b. Anggaran jangka panjang, anggaran yang disusun lebih dari satu tahun, 

anggaran ini sangat dibutuhkan sebagai acuan penyusunan anggaran 

jangka pendek. 
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2. Menurut bidangnya: 

a. Anggaran operasional, merupakan anggaran yang berisi tentang rencana 

kegiatan operasional perusahaan yang terdiri dari anggaran penjualan, 

anggaran biaya pabrikasi, anggaran beban komersial dan anggaran 

laporan laba rugi. 

b. Anggaran keuangan, merupakan anggaran yang disusun berkaitan 

dengan anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang, dan anggaran 

neraca. 

3. Menurut kemampuan menyusun: 

a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam 

anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran ini merupakan 

perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang 

secara lengkap dan terperinci. 

b. Anggaran partial, merupakan anggaran yang disusun bagian perbagian 

dari setiap jenis anggaran. 

4. Menurut dasar penyusunannya: 

a. Anggaran variabel, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan 

kisar (interval) dari kapasitas tertentu, atau dengan kata lain anggaran 

yang disusun disesuaikan pada tingkat aktivitas tertentu. 

b. Anggaran statis, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan satu 

tingkat kapasitas tertentu. 

 Sedangkan menurut Nafarin (2009:31-35) anggaran dapat 

dikelompokkan dari beberapa segi, seperti dari segi dasar penyusunan, segi cara 
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penyusunan, segi jangka waktu, segi bidang, segi kemampuan menyusun, segi 

fungsi, dan segi metode penentuan harga pokok produk. 

1. Segi dasar penyusunan, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran variabel (variable budget) adalah anggaran yang disusun 

berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada 

intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada 

tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut 

juga dengan anggaran fleksibel. 

b. Anggaran tetap (fixed budget) adalah anggaran yang disusun 

berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut 

juga anggaran statis. 

2. Segi cara penyusunan, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran periodik (periodic budget) adalah anggaran yang disusun 

untuk satu periode tertentu. Pada umunya periodenya satu tahun yang 

disusun setiap akhir periode anggaran. 

b. Anggaran kontinu (continuous budget) adalah anggaran yang dibuat 

untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. 

Misalnya tiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat 

dalam setahun mengalami perubahan. 

3. Segi jangka waktu, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran jangka pendek (short-range budget) adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran 
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untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. 

Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran taktis. 

b. Anggaran jangka panjang (long-range budget) adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk 

keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang 

yang disebut dengan anggaran modal (capital budget). Anggaran jangka 

panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang 

diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

Anggaran jangka panjang disebut juga dengan anggaran strategis. 

4. Segi bidang, anggaran terdiri atas: 

a. Anggran operasional (operational budget) adalah anggaran untuk 

menyusun anggaran laba rugi. Contoh: anggaran penjualan, anggaran 

biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja 

langsung, anggaran biaya overhead pabrik, dan anggaran beban usaha. 

b. Anggaran keuangan (financial budget) adalah anggaran untuk 

menyusun anggaran neraca. Contoh: anggaran kas, anggaran piutang, 

anggaran sediaan, anggaran utang, anggaran neraca. 

5. Kemampuan menyusun, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran komprehensif (comprehensive budget) adalah rangkaian dari 

berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran 

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. 
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b. Anggaran parsial (partially budget) adalah anggaran yang disusun 

secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian 

anggaran tertentu saja. Contoh: karena keterbatasan kemampuan, maka 

hanya dapat menyusun anggaran operasional.  

6. Segi fungsi, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran tertentu (appropriation budget) adalah anggaran yang 

diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk 

manfaat lain. 

b. Anggaran kinerja (performance budget) adalah anggaran yang disusun 

berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi 

(perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang 

dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. 

7. Segi metode penentuan harga pokok produk, anggaran terdiri atas: 

a. Anggaran tradisional (traditional budget) atau anggaran konvensional 

(conventional budget) terdiri atas anggaran berdasarkan fungsional dan 

anggaran berdasarkan sifat. Anggaran berdasarkan fungsional 

(funcitional budget) adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan 

metode penghargapokokan penuh (full costing) dan berfungsi untuk 

menyusun anggaran induk atau anggaran tetap. Anggaran berdasarkan 

sifat (characteristic based budget) adalah anggaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode penghargapokokan variabel (variable costing) 

dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel. 
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b. Anggaran berdasar kegiatan (activity  based budget) adalah anggaran 

yang dibuat dengan menggunakan metode penghargapokokan 

berdasarkan kegiatan (activity based costing) dan berfungsi untuk 

menyusun anggaran variabel dan anggaran induk. 

 

2.7. Anggaran Biaya Produksi 

Setiap perusahaan dalam proses produksinya akan mengeluarkan  biaya-

biaya dari mulai pembuatan sampai menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya-

biaya secara umum dapat diklasifikasikan menjadi biaya produksi dan biaya non 

produksi.  

 Nafarin (2009:383) Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi di 

pabrik periode sekarang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. 

 Sedangkan menurut Siregar dkk (2013:36) biaya (expense) adalah kost 

barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Biaya 

dalam hubungannya dengan produksi disebut biaya produksi. Biaya produksi 

adalah biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan atau perubahan bahan baku 

menjadi barang jadi atau barang siap untuk dijual atau dikonsumsi. 

 Menurut Carter (2009:40) Biaya produksi adalah jumlah dari tiga elemen 

biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. 
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1. Biaya bahan baku atau disebut juga biaya bahan mentah adalah biaya yang 

terdiri dari semua bahan-bahan yang dikerjakan didalam proses produksi, 

untuk diubah menjadi bahan lain yang nantinya akan dijual. 

2. Biaya tenaga kerja langsung ialah upah yang akan dibayarkan perusahaan 

kepada tenaga kerja yang secara langsung memproses bahan baku, untuk 

diubah menjadi barang lain yang nantinya akan di jual. 

3. Biaya overhead pabrik ialah semua biaya yang terdapat serta terjadi didalam 

lingkungan  pabrik, tetapi tidak secara langsung berhubungan dengan proses 

produksi. 

Dengan memahami ketiga unsur biaya produksi, maka akan lebih mudah 

untuk memahami pengertian anggaran biaya produksi. Hal ini disebabkan karena 

unsur biaya produksi sejalan dengan unsur anggaran biaya produksi.  

Anggaran biaya produksi meliputi: 

1. Anggaran biaya bahan baku 

Menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode, 

jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam 

produksi dan persediaan bahan baru yang dibutuhkan perusahaan. 

Perusahaan perlu menyiapkan suatu anggaran pembelian bahan baku 

langsung yang terpisah untuk setiap bahan baku yang digunakan. 

2. Anggaran biaya tenaga kerja langsung 

Menunjukan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya 

untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. 

3. Anggaran biaya overhead pabrik 
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Biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. 

Anggaran biaya yang mempunyai kerumitan tersendiri adalah anggaran 

biaya overhead, yaitu anggaran biaya yang berisikan biaya-biaya selain dari 

biaya bahan baku dan tenaga kerja serta biaya-biaya lainnya selain dari 

biaya overhead perusahaan, yang ada pada proses produksi perusahaan itu 

sendiri. 

Laporan biaya produksi menggambarkan jumlah seluruh biaya yang 

digunakan dalam proses produksi dari suatu perusahaan. Laporan biaya produksi 

dibuat agar dapat mengetahui seberapa besar kontribusi biaya yang dikeluarkan 

untuk sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. 

 Biaya produksi meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. 

b. Bahan-bahan pembantu atau penolong. 

c. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. 

d. Penyusutan peralatan produksi. 

e. Uang modah, sewa. 

f. Biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, 

pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan dan asuransi. 

g. Biaya pemasaran seperti biaya iklan 

h. Pajak 
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2.8. Penyusunan Anggaran 

Nafarin (2009:9) Prosedur (procedure) merupakan suatu urutan tugas 

yang saling berhubungan satu sama lainnya yang diadakan untuk manajemen 

pelaksaan kerja yang seragam. Tahapan penyusunan anggaran sebagai berikut: 

Tahap 1 : Penentuan pedoman anggaran 

Anggaran yang dibuat untuk tahun mendatang hendaknya disiapkan 

beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan 

demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun 

anggaran. 

Tahap 2 : Persiapan anggaran 

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran jualan (sales budget) 

hendaknya terlebih dahulu menyusun ramalan jualan (sales forecast). 

Setelah tahap tersebut selesai manajer pemasaran bekerja sama dengan 

manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun kembali 

anggarannya. 

Tahap 3 : Penentuan anggaran 

Tahap penentuan anggaran diadakan rapat dengan semua manajer 

berserta Direksi (direktur), yang meliputi kegiatan : (1) perundingan 

untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, (2) 

mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran, serta (3) 

pengesahan dan pendistribusian anggaran. 

Tahap 4 : Pelaksanaan anggaran 
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 Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer wajib membuat laporan 

realisasi anggaran. Setelah dianalisis kemudian laporan realisasi 

anggaran disampaikan kepada direksi. 

 Penyusunan anggaran yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi 

para pelaksaannya tetapi menghabiskan banyak waktu manajemen. Manajer 

puncak menginginkan manajer pada level lebih rendah berpartisipasi dalam proses 

penyusunannya. Hal ini disebabkan oleh lebih dipahaminya kegiatan operasional 

sehari-hari oleh manajer pada level lebih rendah. Partisipasi juga menciptakan 

komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar menyangkut anggaran di antara 

para manajer di level yang lebih rendah. 

 Anggaran suatu perusahaan biasanya disusun oleh direktur keuangan dan 

manajer keuangan, dimana direktur keuangan memerintahkan manajer keuangan 

untuk menyusun anggaran berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan juga 

berdasarkan sasaran dan target yang akan dicapai perusahaan. 

 

2.9. Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Biaya 

 Fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen, 

sebagai langkah awal dalam melaksanakan kegiatan dan menentukan pelaksanaan 

fungsi manajemen lainnya. Perencanaan memberikan tuntunan bagi pencapaian 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan baik, karena perencanaan meliputi 

keputusan mengenai waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana 

dilakukan dan siapa yang akan melakukan. 
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 Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan 

dari kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian  tujuan secara efektif dan 

efisien. Menurut Nafarin (2009:4) perencanaan berarti menentukan sebelumnya 

kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. 

Perencanaan merupakan upaya antisipasi sebelum melakukan sesuatu agar apa 

yang dilakukan dapat berhasil dengan baik. 

 Anggaran biaya produksi merupakan bagian dari perencanaan. Rencana 

biaya produksi yang dibuat secara terperinci yang didasarkan atas rencana 

produksi berarti sejumlah pemimpin pelaksanaan yang bertanggung jawab telah 

memberikan sumbangan pemikiran dan usaha-usahanya untuk perencanaan biaya 

produksi dan masalah-masalah yang berhubungan dengan biaya produksi. 

 Dalam melakukan perencanaan biaya produksi terlebih dahulu harus 

diketahui masing-masing unsur biaya yang membentuk biaya produksi tersebut, 

yang terdiri dari unsur-unsur bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

Setelah melakukan perencanaan atas kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, organisasi juga harus 

melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan tersebut. Karena berhasil tidaknya 

kegiatan perencanaan kerja tergantung kepada efektivitas pengendalian yang 

dilakukan oleh organisasi. 

Sebagai alat pengendalian, anggaran biaya produksi menunjukkan jumlah 

kebutuhan biaya produksi yang dinyatakan dalam bentuk standar, sekaligus 

sebagai pengukur biaya produksi sebenarnya. Pengendalian pada anggaran ini 
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dengan cara membandingkan antara biaya produksi yang dianggarkan dengan 

realisasinya. Perbandingan ini meliputi semua bidang pelaksanaan bagian yang 

ada agar manajemen dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi. Sehingga 

anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian lebih bermanfaat. 

Menurut Nafarin (2009:30) anggaran merupakan alat pengawasan atau 

pengendalian (controlling) , pengendalian berarti mengevaluasi (menilai) terhadap 

pelaksanaan kerja, dengan cara: 

1. Membandingkan realisasi dengan rencana anggaran 

2. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau bila terdapat 

penyimpangan yang merugikan. 

 Pengendalian diartikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi 

kinerja aktual dari setiap bagian dari suatu perusahaan dan kemudian 

melaksanakan tindakan perbaikan apabila diperlukan. 

 Pengendalian juga merupakan proses untuk menjamin terciptanya kinerja 

yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan, pengendalian 

dilakukan adalah melihat kebelakang, memutuskan apakah yang sebenarnya telah 

terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Apakah 

sudah sesuai dengan perencanaan dan ataukah masih ada penyimpangan yang 

terjadi. 

 Tujuan utama pengendalian secara umum adalah untuk menjamin 

tercapainya tujuan perusahaan, akan tetapi secara khusus tujuan pengendalian 

adalah untuk mendeteksi perubahan-perubahan lingkungan organisasi yang terjadi 

dan berpengaruh terhadap organisasi, mampu menghadapi tantangan atau mampu 
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memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh perubahan lingkungan tersebut 

dan menjamin jalannya organisasi secara efektif dan efisien sehubungan dengan 

meningkatnya komplesitas organisasi. 

 

2.10. Hubungan Anggaran dengan Akuntansi 

 Akuntansi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk melakukan 

pencatatan, penggolongan, penjelasan analisis serta interprestasi terhadap pristiwa 

finansial yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan. Dari data diatas maka 

nampak jelas bahwa akuntansi menyajikan data historis dan peristiwa finansial 

secara sistematis, sedangkan anggaran menyajikan data taksiran untuk jangka 

waktu tertentu yang akan datang. 

Menurut Narifin (2009:15) hubungan antara anggaran dengan akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

1. Akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk 

mengadakan taksiran yang akan dituangkan dari dalam anggaran, yang 

nantinya akan dijadikan sebagai pedoman pada masa yang kan datang. 

2. Akuntansi juga dilakukan pencatatan secara sistematis dan teratur mengenai 

pelaksanaan itu nantinya dari hari kehari. Dengan demikian akuntansi 

menyajikan data realisasi pelaksanaan budget ini nantinya dibandingkan 

dengan apa yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk 

mengadakan penilaian kerja suatu perusahaan. 

Oleh karena itu akuntansi sangat dibutuhkan untuk menyusun anggaran 

dan sangat dibutuhkan untuk dibandingkan dengan anggararan dalam rangka 
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melaksanakan fungsi pengendalian kerja. Maka semua teknik pencatatan dan 

sistematika dipakai dalam penyusunan anggaran tersebut. 

Nafarin (2009:17) penganggaran memang berkaitan dengan sistem 

akuntansi dalam hal: 

1. Komponen keuangan dari suatu anggaran yang umumnya disusun dalam 

suatu format akuntansi. 

2. Penganggaran berkaitan dengan akuntansi manajemen, yaitu berupa 

akuntansi harga pokok standar dan akuntansi penentuan biaya variabel 

(variable costing). 

3. Akuntansi keuangan mencatat transaksi di masa lalu, sedangkan 

penganggaran mencatat transaksi di masa mendatang. Dalam hal ini 

anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan transaksi keuangan. 

4. Untuk membandingkan anggaran dengan realisasi diperlukan data yang 

dihasilkan oleh akuntansi keuangan. 

5. Penganggaran merupakan perencanaan akuntansi, sedangkan akuntansi 

keuangan merupakan pelaksanaan akuntansi. 

6. Akuntansi keuangan memberikan masukan data historis yang relevan 

terutama untuk jualan analisis dalam pengembangan anggaran. 

Metode dan teknik yang diterapkan dalam akuntansi harus diterapkan 

dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, penyusunan anggaran mutlak 

harus menguasai metode dan teknik akuntansi, terutama dalam penyusunan 

anggaran laba rugi dan anggaran neraca. 
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Anggaran berdasarkan pada data historis yang sebagian besar dihasilkan 

oleh sistem akuntansi dan pengawasan menyangkut pengukuran hasil yang telah 

direalisasi. Akibatnya untuk dapat menyelenggarakan perencanaan dan 

pengendalian laba harus diselenggarakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) adalah sistem 

akuntansi yang dipola terlebih dahulu sesuai dengan tanggung jawab dari setiap 

bagian (divisi) dalam organisasi. 

 

2.11. Anggaran Menurut Pandangan Islam 

 Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian bagi 

perusahaan. Dalam Islam, perencanaan merupakan hal yang sangat penting untuk 

dijadikan pedoman dan alat pengendalian yang efektif dalam upaya mendapat 

keridaan Allah. Setelah perencanaan disusun, dimusyawarahkan dan dijadikan 

pedoman sambil berserah diri memohon keridhaan Allah. 

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282: 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
[179]

 tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya bekerja 

menghitung itu harus teliti dan akurat, sedangkan sipencatat (akuntan) adalah 

sebagai pengontrol. Jelaslah peranan akuntan (pencatatan), yang tidak hanya 

memelihara harga, tetapi juga meneliti dan merinci pendapatan, menutup 

kesalahpahaman, mengatur transaksi-transaksi serta meredam konflik dan 

kezoliman. 

Dalam surah Al-Isra’ ayat 35: 

 

Artinya: 

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesorang tidak bisa atau tidak dapat 

mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok atau yang diperolehnya, 

namun dalam persaingan usaha, mereka juga tidak boleh mengurangi kualitas 

produk yang dibuat untuk bersaing dan untuk mengambil keuntungan yang lebih. 

 Dari keterangan diatas, bahwa anggaran juga sebagai alat 

pertanggungjawaban pihak manajemen kepada Allah, atas pengelolaan amanah 

yang diberikan kepadanya. Berkaitan dengan itu pihak manajemen telah berusaha 

membuat anggaran yang menurutnya baik, diwajibkan kepada orang yang 

dipercaya mengelola amanah tersebut dan menginformasikan secara terbuka 

berkaitan dengan hak Allah, hak orang lain dak hal ulil amri. 
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2.12. Kerangka Berfikir 

  Kerangka konseptual merupakan kesimpulan dari uraian tinjauan teoritis 

yang diwujudkan dalam diagram gambar. Adapun kerangka konseptual penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

PTPN V Sei Pagar 

 

Biaya Produksi 

 

Anggaran Biaya Produksi  Realisasi Biaya Produksi 

 

Perencanaan Biaya 

 

Pengendalian Biaya 

 

Analisis Selisih 

 

Kerangka Konseptual 

Gambar II.1 

Sumber Penulis (2017) 
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2.13. Penelitian Terlebih Dahulu 

Tabel II.1 

Ringkasan Penelitian Terlebih Dahulu 

No Peneliti/Tahun Judul Metode Hasil 

1 Ari Fianta 

(2015) 

Analisis 

Anggaran 

sebagai Alat 

Perencanaan 

dan 

Pengendalian 

Biaya Produksi 

pada CV 

Konveksi Intim 

Di Baganbatu 

Deskriptif Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui 

bahwa anggaran pada CV 

Konveksi Intim Baganbatu 

belum sepenuhnya berperan 

sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian biaya dengan 

baik, hal ini dapat dilihat pada 

proses pada penyusunan 

anggaran yang masih besarnya 

penyimpangan yang terjadi 

bila dibandingkan dengan 

realisasinya dan belum adanya 

pelaporan terhadap anggaran 

dan realisasi yang dibuat 

secara periodik atau berkala 

untuk menganalisis 

penyimpangan tersebut 

sebagai penilai atau evaluasi 

sukses atau tidaknya kinerja 

perusahaan selama periode 

anggaran. 

2 Baginda.S.R.A. 

Sormin (2009) 

Analisis 

Anggaran 

sebagai 

Perencanaan 

dan 

Pengendalian 

pada Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Sumatera Utara 

Deskriptif Fungsi anggaran sebagai 

perencanaan benar-benar 

berfungsi dengan baik, karena 

Fakultas Ekonomi melakukan 

banyak pertimbangan dan 

analisa dalam penyusunan 

rencana anggarannya. Dan 

peran anggaran sebagai alat 

pengendalian di Fakultas 

Ekonomi adalah untuk 

mengontrol seluruh kegiatan 

yang dilakukan organisasi 

agar apa yang telah 

ditargetkan dapat tercapai, 

selain itu juga untuk 

menemukan penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin 

terjadi agar dapat segera 
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dilakukan tindakan revisi. 

3 Julita (2015) Analisis 

Anggaran Biaya 

Produksi 

sebagai Alat 

Pengendalian 

Biaya Produksi 

pada PT. 

Perkebunan 

Nusantara IV 

(Persero) 

Medan 

Deskriptif Anggaran biaya produksi pada 

PT. Perkebunan Nusantara IV 

(Persero) Medan 

belum berfungsi dengan baik 

sebagai alat pengendalian. 

Dimana untuk biaya pabrik 

secara keseluruhan dari tahun 

2008 sampai dengan 2012 

mengalami kerugian bagi 

perusahaan, dan untuk biaya 

tidak langsung secara 

keseluruhan dari tahun 2008 

sampai dengan 2012 

mengalami fluktuasi. Hal 

tersebut terjadi pada biaya 

pabrik dan biaya tidak 

langsung dikarenakan 

anggaran yang disusun 

ternyata realiasinya lebih 

besar dari yang telah 

dianggarkan oleh perusahaan. 

4 Lastowo (2010) Evaluasi 

Anggaran 

Belanja sebagai 

Alat 

Pengendalian 

Keuangan Studi 

Kasus pada 

Pusat 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

Kearsipan Arsip 

Nasional 

Indonesia 

Deskriptif Dengan hasil penelitian bahwa 

faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam 

penyusunan anggaran adalah 

jenis diklat, jumlah peserta, 

tempat pelaksanaan kegiatan, 

standart biaya umum, realisasi 

dan anggaran sebelumnya, 

serta rencana penambahan 

sarana dan prasarana pusdiklat 

ANRI. 
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5 Ripanti E.F. 

(2004) 

Peran Sistem 

Informasi dalam 

Pembuatan 

Anggaran 

sebagai Alat 

Perencanaan 

dan 

Pengendalian 

Laba 

Deskriptif Penyusunan anggaran yang 

dilakukan sebagai alat 

perencanaan sudah cukup 

baik, namun penyusunan 

anggaran yang dilakukan 

sebagai alat pengendalian 

belum berperan dengan baik. 

Dengan sistem informasi 

maka informasi yang 

dibutuhkan untuk anggaran 

dapat berjalan dengan baik 

dan menguntungkan. 

 

 

 

 


