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ABSTRAK 

 

ANGGARAN OPERASIONAL SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA 

PERUSAHAAN 

( STUDI KASUS PADA PT. GRAHA PENA JAWA POS PEKANBARU ) 

 

Oleh : 

WULAN 

11870321235 

 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru 

dengan judul analisis anggaran operasional sebagai alat ukur kinerja pada PT. 

Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru. Bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan 

pada PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru yang ditinjau dari analisis anggaran 

operasional tahun 2020 dan tahun 2021 dengan menggunakan rasio efektifitas dan 

analisis selisih sebagai pandangan yang harus dicapai sehingga manajemen 

memiliki standar atau sasaran. Selain itu anggaran dapat membantu bidang-bidang 

yang terdapat pada perusahaan dalam hal membuat keputusan tentang kegiatan 

yang dilakukan. Anggaran tersebut harus dibuat secara terorganisasi, jelas dan 

kompresensif, serta proses penganggara pun harus terbuka, tidak emosional, dan 

tidak dicampuri oleh tekanan politis. Keakuratan anggaran ini tercermin dalam 

angka-angka yang tercantum didalamnya. Pengambilan keputusan anggaran 

dilakukan dari bawah keatas (bottom up). Mengelola data dengan menggunakan 

rasio efektifitas dengan menggunakan data primer yang bersumber dari 

wawancara langsung dengan bagian keuangan perusahaan, dan data sekunder 

berupa dokumentasi resmi dari perusahaan seperti laporan anggaran operasional. 

Hasil penelitian penyusunan dan pelaksaan anggaran pada PT. Graha Pena Jawa 

Pos terlihat baik karena telah terjadi penerapan perbandingan dengan teori Nafrin, 

2013 dan perhitungan rasio efektifitas menunjukkan kondisi kinerja perusahaan  

pada tahun 2020 dinyatakan belum baik karena belum terjadinya keseimbangan 

antara pendapatan dan beban, tahun 2021 dinyatakan sudah baik  karena sudah 

terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan beban, kemudian untuk selisih 

anggaran dengan realisasi anggaran dapat ditelusuri penyebab dari selisih, 

selanjutnya diambil tidakan koreksi untuk mencegah terulangnya ketidak sesuaian 

dalam penyusunan anggaran. 

 

Kata Kunci : Anggaran, Anggaran Operasional, Kinerja 
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ABSTRACT 

 

OPERATIONAL BUDGET ANALYSIS AS A PERFORMANCE 

MEASUREMENT  COMPANY TOOL AT PT. GRAHA PENA JAWA POS 

PEKANBARU 

 

BY : 

WULAN 

11870321235 

 

This research is a case study at PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru with the 

title of operational budget analysis as a performance measure ment tool at 

PT.Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru. Aims to determine the performance of the 

company at PT. Graha pena Jawa Pos Pekanbaru in terms of analysis of 

operational budget for using themethod of effectiveness ratio and budget analysis 

as a view that must be achieved so that managemen thasa standar dor target. 

Inaddition ,the budge tcan help depar tments containe dina company interm so 

fmaking decisions about the activities tobe performed. Thebudgetmust be 

organized in a neat, clear and comprehensive manner, and the budgeting process 

mustbe open, unemotional, and not interfered with by political pressure. The 

accuracy of the budgetis reflected in the figures listed therein. Budget decisions 

are from bottom up.Manage data by using the ratio of effectivenessanalysis by 

using primary data sourced from direct interviews with the company's 

financialsection, and secondary data in the formof official documents such as 

operational budgetreports.The results of research on the preparation and 

implementation of the budget at PT. Graha Pena Jawa Pos looks good because 

there has been a comparison with Nafrin's theory, 2013 and the calculation of the 

effectiveness ratio shows the company's performance conditions in 2020 are 

declared ineffective because there has not been a balance between income and 

expenses, in 2021 it is declared effective because there has been a balance 

between income with the burden, then for the difference between the budget and 

the realization of the budget, the cause of the difference can be traced, then 

corrective action is taken to prevent the recurrence of discrepancies in the 

preparation of the budget. 

 

Keywords:Operationalbudget,Realization,performance 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

KATA PENGANTAR 

 
 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin rasa syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada 

penulis.Sholawatdan salam tak lupa pula penulis persembahkan kepada nabi 

MuhammadSAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan yaitu 

zaman jahiliyahatau kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “AnalisisAnggaran Operasional Sebagai Alat Ukur 

KinerjaPerusahaan (StudiKasuspadaPT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru). 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

persyaratanakademis dalam menyelesaikan studi program sarjana SI pada fakultas 

ekonomidan ilmu social jurusan akuntansi universitas islam negeri sultan syarif 

kasim riau.Dalam penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis 

menyadari masihbanyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknik 

penulisan, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima 

kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan 

datang. 

Dalam penulisan skripsi ini tak luput bantuan serta dukungan dari berbagai 

pihak yang ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada 

keduaorang tua ayahanda Supriadi dan ibunda Siti Solinayang telah mendoakan 

dan membantu dari segi moril dan materil serta memberikan pendidikan dan 

pengajaran untuk bekal penulis di masa sekarang dan yang akan datang, Adik 



 

iv 

tercinta Widiyah, Wahyuni, Jemi Kastro dan anak mami Davian Kastro. 

Dandalam kesempatan ini penulis juga ingin berterimaksih yang sebesar besarnya 

kepada: 

1. Bapak prof.Dr.Hairunnas,M.Ag selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta 

stafnya. 

2. Ibu Dr. Mahyani, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Dr.Kamaruddin,S.Sos,M.Si selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 

DanIlmuSosial UINSUSKARIAU. 

6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua jurusan akuntansi s1 fakultas 

ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA RIAU. 

7. Bapak Dr. Nanda Suryadi, S.E.,M.E selaku penasehat akademik yang telah 

menjadi pembimbing sekaligus mengarahkan penulis selama kuliah. 

8. Ibu Aras Aira, SE.M.Ak selaku pembimbing konsultasi proposal dan skripsi 

yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya serta memberikan 

arahankepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsiini. 

9. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN SUSKA 

RIAU yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga bagi 

penulis selama menjalani perkulihan dan penyusunan skripsiini 



 

v 

10. Seluruh staf dan karyawan fakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN 

SUSKARIAU. 

11. Bapak Andriadi, SE selaku manajer operasionalPT. Graha Pena Jawa Pos 

Pekanbaru yang telahmemberikanizin untukmelakukan penelitian. 

12. Bapak Ismail Amir, S,H.M.H selaku Panglima Besar Lembaga Laskar Melayu 

Bersatu RIAU – KEPRI sekaligus Ayah beserta PANGNAM yang telah 

banyak membantu penulis menimbah ilmu diluar bangku kuliah berperan aktif 

dalam organisasi. 

13. Ibu Lilis Andriani, SE selakuKabag Keuangan dan Ibu Dia Ayu Fitriani, SE 

PT. Graha pena Jawa Pos pekanbaru yang telah banyak membantu 

penulismemperoleh data yangdiperlukandalam prosespenelitian. 

14. Bapak Rudi Yulisman, SE dan Bapak Yulianda Aiko, ST selaku Kabag Umum 

dan HRD dan Kabag Teknik PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru yang telah 

berperan memberikan ilmu yang luar biasa menjadi Tuan pada Lembaga 

Laskar Melayu Bersatu RIAU –KEPRI. 

15. Seluruh Datok-Datin Tuan-Puan Lembaga Laskar Melayu Bersatu RIAU –

KEPRI yang banyak memberikan penulis ilmu yang bermanfaat. 

16. Seluruh karyawan PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru yang sudah membantu 

penulis dalam prosespenelitian. 

17. Seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan doa, motivasi dan 

dukungan baik moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dan perkuliahan ini. 

18. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat di tuliskan satu persatuyangtelah 



 

vi 

mendoakan serta memberikan banyak dukungan baik moril ataupunmateril 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. 

19. Seluruh sahabat dan teman- teman seperjuangan Indah Kurnia ningsih, Shelvi 

ayu andira, Gisti Nurarifah, Suciana, Rafika andandita, Aqila fadiah, Sriaftika, 

Putri, Erwinda, Anisa, Riski serta seluruh sahabat dan teman- teman yang 

tidak dapat di tuliskan satu persatu yang telah banyak memberikan doa dan 

dukungannya kepada penulis. 

20. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa serta 

motifasi kepada penulis semoga menjadi amal kebaikan dan di balas oleh allah 

swt, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, aamiin yaarabbal’ alamin 

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi, hanya do’a yang dapat penulis berikan semoga kita 

semua selalu diberikan rahmat, hidayah sertainayah-Nya sehingga kita akan 

terus berjuang dijalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini 

dapat menambah wawasan kita di bidang keuangan. 

Wassalamu’alaikumWr.Wb 

 

 

Pekanbaru,Juni 2022 

Penulis, 

 

 

 
WULAN 

NIM.11870321235 

 

 

 



 

vii 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK ......................................................................................................  i 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  iii 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ...........................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................  10 

1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................  11 

1.4 Manfaat Penelitian .....................................................................................  11 

1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................  12 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keputusan .........................................................................................  14 

 2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan ..................................................  14 

 2.1.2 Dasar Pengambilan Keputusan .........................................................  16 

 2.1.3 Proses pengambilan Keputusan.........................................................  18 

2.2 Anggaran ....................................................................................................  20 

 2.2.1 Pengertian Anggaran .........................................................................  20 

 2.2.2 Jenis-Jenis Anggaran .........................................................................  21 

 2.2.3 Fungsi Anggaran ...............................................................................  24 

 2.2.4 Kelemahan Anggaran ........................................................................  25 

 2.2.5 Penyusunan Anggaran .......................................................................  25 

 2.2.6 Prosedur Penyusunan Anggaran .......................................................  26 

 2.2.7 Proses Penyusunan Anggaran ...........................................................  28 

 2.2.8 Metode Penyusunan Anggaran .........................................................  30 

 2.2.9 Faktor-Faktor Penyusunan Anggaran ...............................................  31 

2.3 Anggaran Operasional ................................................................................  33 

 2.3.1 Pengertian Anggaran Operasional.....................................................  33 

 2.3.2 Komponen Anggaran Operasional ....................................................  36 

 2.3.3 Analisis varians ( Selisih) Anggaran .................................................  41 



 

viii 

2.4 Kinerja ........................................................................................................  42 

 2.4.1 Pengertian Kinerja .............................................................................  42 

 2.4.2 Senjangan Anggaran dalam Islam .....................................................  44 

 2.4.3 Faktor-Faktor Kinerja .......................................................................  45 

 2.4.4 Peningkatan Kinerja ..........................................................................  46 

 2.4.5 Penilaian Kinerja ...............................................................................  47 

 2.4.6 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja .............................................  50 

 2.4.6.1 Dari Sisi Penilaian ..........................................................................  50 

 2.4.6.2 Dari Sisi Organisasi .......................................................................  51 

2.5 Penelitian Terdahulu ..................................................................................  54 

2.6 Kerangka pemikiran ...................................................................................  55 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian.................................................................................  58 

3.2 Lokasi Penelitian ........................................................................................  58 

3.3 Metode Pengumpulan Data ........................................................................  58 

3.4 Teknik Pengumpulan Data .........................................................................  59 

3.5 Teknik Analisis Data ..................................................................................  59 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Deskripsi Perusahaan .................................................................................  61 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan ..........................................................  61 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan .......................................................  63 

4.1.3 Uraian Tugas (Job Description) unit kerja ......................................  63 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian ..........................................................................................  66 

5.1.1 Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Operasional 

pada PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) ..........................................  66 

 5.1.1.1 Proses Penyusunan Anggaran PT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru) .............................................................................................  66 

 5.1.1.2 Pelaksanaan Anggaran PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) .  71 

5.1.2 Analisis Penilaian Kinerja Anggaran Pada Penyusunan dan Penerapan 

Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja pada PT. Graha 



 

ix 

pena Jawa Pos (Pekanbaru) ....................................................................  72 

5.1.3 Analisis Selisih pada Anggaran Operasional dan Realisasinya sebagai 

fungsi pengendalian PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) .................  79 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan ................................................................................................  84 

6.2 Saran ...........................................................................................................  85 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  



 

x 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Data Anggaran Pendapatan Sewa & Service Charge .......................  7 

Tabel 1.2 Data Anggaran Pendapatan Utilitas .................................................  7 

Tabel 1.3 Data Anggaran Biaya Gaji dan Tunjangan ......................................  8 

Tabel 1.4 Data Anggaran Biaya Penyusutan dan Amortisasi ..........................  9 

Tabel 1.5 Data Anggaran Biaya Perlengkapan Kantor ....................................  9 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................  54 

Tabel 2,2 Kerangka Berfikir ............................................................................  57 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Anggaran ................................................  60 

Tabel 5.1 Anggaran PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru ) Tahun 2020 

 dan 2021 ............................................................................................  73 

Tabel 5.2 Daftar Tenant PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) .....................  75 

Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efektifitas pada Anggaran 

 Operasional Tahun 2020 dan Tahun 2021 ........................................  79 

Tabel 5.4 Hasil Analisis Selisih Anggaran Operasional Tahun 2020 ..............  80 

Tabel 5.5 Hasil Analisis Selisih Anggaran Operasional Tahun 2021  .............  81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi perusahaan ....................................................  63 

Gambar 5.1 Prosedur Penyusunan Anggaran Operasional PT. Graha Pena  

Jawa Pos (Pekanbaru) .................................................................  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Masalah 

Penyusunan anggaran diperlukan untuk meningkatkan pendapatan. 

Anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran atas penerimaan dan 

pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang, serta 

rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka biasanya 

dalam satuan uang. Anggaran dapat dijadikan pedoman untuk melakukan 

aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan 

alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan 

pengendalian atas aktivitas perusahaan. Anggaran bagi perusahaan sangatlah 

penting, karena anggaran merupakan alat bagi manajemen dalam mencapai 

tujuan, anggaran juga berisi informasi mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan biaya yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan tersebut 

yang telah ditentukan.(KBBI, 2013) 

Fungsi anggaran terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pengendalian. Sebagai alat perencanaa, anggaran dapat 

digunakan oleh para manajemen perusahaan untuk merumuskan masalah 

serta potensi perusahaan akan menjadi lebih awalsehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai.(Mardiah permata Sari, 2020)Perencanaan yang baik di suatu 

perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan akan timbulnya masalah yang 

dapat mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan sumber daya yang dapat 

berujung pada kerugian perusahaa, suatu perencanaan harus diikuti dengan 
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pengendalian. Pengendalian berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas 

yang dilakukan perusahaan apakah telah berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan atau sebagai alat ukur kinerja di sebuah perusahaan 

diperlukan anggaran operasional. 

Anggaran operasional merupakan fase awal dari keseluruhan anggaran 

yang akan disusun oleh suatu perusahaan. Munandar (2013) Anggaran 

operasional ialah anggaran yang memuat taksiran-taksiran yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan perusahaan selama jangka waktu tertentu, 

sedangkan Marwan Asri (2011) Anggaran operasional merupakan seluruh 

kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan, sehingga hasil utama dari 

anggaran operasional adalah laporan laba/rugi. Menurut (Jufrizen, 2008) 

Jopie Jusuf menyatakan bahwa “Bila perusahaan dapat menekan biaya 

operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. 

Demikian juga sebaliknya , bila terjadi pemborosan biaya (seperti pemakaian 

alat kantor yang berlebihan) akan mengakibatkan menurunnya net profit”. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai 

dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya 

mencapai tujuan hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut 

Mashun Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan 

untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan 

tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi 

serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 
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akuntabilitas.(Moehariono,2014) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja 

bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan non finansial,  

Manfaat dilakukan pengukuran kinerja salah satunya adalah 

mengidentifikasi pemborosan dalam berbagai kebutuhan, misalnya 

keterlambatan, kerusakan, kesalahan, terlalu berlebihan dan mengarah pada 

pengurangan atas pengeliminasian pemborosan dan membuat tujuan strategis 

lebih konkrit sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap organisasi. 

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan agar dapat 

mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar penilaian yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009). 

Sebagai alat ukur penelitian seluruh informasi mengenai aliran 

pendapatan dan pengeluaran dalam perusahaan tercatat dengan baik, valid, 

dan transparan dengan adanya laporan keuangan perusahaan, hasilnya laporan 

keuangan juga bisa menjadi dasar penilaian kinerja unit dan tim karyawan 

pada perusahaan. Hal ini akan berkaitan dengan BOPO, BOPO merupakan 

rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Biaya operasi 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, 

biaya tenaga kerja, dan biaya operasi lainnya. Semakin kecil BOPO 

menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas 

usahanya. BOPO menurut kamus keuangan adalah kelompok rasio yang 

mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan dengan jalur 
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membandingkan satu terhadap lainnya. Berbagai angka pendapatan dan 

pengeluaran dari laporan rugi laba dan terhadap angka-angka dalam neraca.  

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional 

dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan 

kegiatan operasi (Dendawijaya, 2009). Semakin rendah BOPO berarti 

semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengendalikan biaya 

operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang 

diperoleh perusahaan akan semakin besar. Sedangkan menurut Rivai dkk. 

(2007) Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin kecil rasio beban 

operasionalnya akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat 

menutup beban operasional dengan pendapatan operasionalnya. 

Anggaran operasi sebagai alat ukur kinerja, membandingkan biaya 

yang dianggarkan terhadap biaya aktual yang disusun, maka biasanya akan 

terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan penyimpangan 

dari anggaran yang dapat melihat kinerja sesungguhnya. Hasen dan Mowen 

menyatakan bahwa “ sistem anggaran memberikan beberapa kelebihan untuk 

suatu organisasi”, yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki pembuatan keputusan, menyediakan standar untuk evaluasi 

kinerja, memperbaiki komunikasi dan koordinasi, dari pernyataan diatas 

menjelaskan bahwa anggaran memberikan kelebihan untuk menyediakan 
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standar evaluasi untuk evaluasi kinerja.  

Anggaran memberikan standar untuk dapat mengendalikan 

penggunaan sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Evaluasi 

kinerja dalam anggaran dengan membandingkan antara hasil aktual 

(realisasiya) dengan standar yang ditentukan (anggarannya). Perbedaan yang 

besar antara hasil aktual dengan yang direncanakan adalah bentuk hasil yang 

dicapai penggunaan sumber daya perusahaan (Mowen, 2012).  

Penelitian terdahulu oleh Masdiah Permata Sari (2020) tentang 

“Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja pada PT.BPR 

Ganto Nagari 1954 Lubuk Alung”. Penelitian ini juga pernah dilakukan 

bahwa penting untuk mengukur kinerja perusahaan guna mempertahankan 

kesinambungan perusahaan, dan diperlukan adanya suatu perencanaan yang 

matan dan pengendalian yang efektif dalam bentuk anggaran operasional. 

Jadi jelaslah, perencanaan yang baik tanpa disertai oleh pengendalian secara 

efektif dalam penerapan tidak akan menyesal sebagaimana yang diharapkan 

dalam tercapainya tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan 

harus memiliki program kerja dan kriteria efektivitas sebagai alat ukur.  

 Pada perusahaan yang diteliti yaitu PT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru) adalah perusahaan jasa yang bergerakdibidangpenyediaan sewa 

gedung untuk perkantoran, wedding, seminar dan lainnya, gedung ini berdiri 

11 lantai. PT. Graha Pena Jawa Pos merupakan cabang dari Surabaya. PT. 

Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) mengalami perubahan manajemen dimana 

yang awalnya bernama PT. Riau Jaya Propertindo dibawah naungan Riau Pos 
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diambil alih oleh perusahaan Jawa Pos Surabaya dan pada akhirnya menjadi 

PT. Graha Pena Jawa Pos pada bulan Agustus tahun 2019, dengan adanya 

latar belakang perusahaan peneliti akan mengambil data perusahaan pertahun 

dimulai dari tahun 2020 sampai 2021 demi mengefisinkan data yang akan 

peneliti buat. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mampu untuk 

meningkatkan dan memperoleh laba dari tahun ketahun.  

Agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga, maka perusahaan 

menyusun anggaran operasional yang berperan aktif dalam berjalannya 

operasional perusahaan. Salah satu aspek yang berhubungan erat dengan hal 

yang diatas adalah menyangkut pendapatan dan bebab atau biaya operasi. 

Guna mempertahanknkan kesinambungan perusahaan, diperlukan adanya 

suatu perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif dalam bentuk 

anggaran operasional.  

Penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis anggaran 

operasional sebagai alat ukur kinerja, karena setelah melewati tahun 2020 dan 

2021 yang diyakini merupakan tahun dimana untuk proyeksi anggaran dan 

realisasi anggaran mengalami penurunan dan kenaikan, berikut data terlampir 

untuk peneliti menjelaskan latar belakang dari masalah yang peneliti angkat 

dengan memperoleh data langsung dari manajer operasional dan kabag 

keuangan PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru. 
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1. Realisasi Pendapatan sewa dan service charge mengalami penurunan ditahun 

2021 dibandingkan dengan tahun 2020. 

Tabel 1.1 Data Anggaran Pendapatan Sewa & Service Charge PT. Graha 

Pena Jawa Pos (Pekanbaru) 

Sumber : Data Keuangan PT.Graha Pena Jawa Pos 2022 

Dari tabel diatas diketahui Realisasi pendapatan sewa dan service charge 

mengalami penurunan ditahun 2021 dibandingan dengan realisasi pendapatan 

sewa dan service charge di tahun 2020, dengan nilai realisasi tahun 2020 

sebesar Rp. 2.379.249.572 mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar Rp. 

2.223.234.700, berdasarkan teori Ariel Sumange (2013) dan kemenkeu RI 

2021 kriteria tingkat penilaian kinerja anggaran 2020 74,20 % dinyatakan 

cukup sedangkan untuk rasio tahun 2021 86,87 % dinyatakan baik.  

2. Realisasi Pendapatan Utilitas mengalami penurunan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020. 

Tabel 1.2 Data Anggaran Pendapatan Utilitas PT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru) 
       

 
Sumber : Data Keuangan PT.Graha Pena Jawa Pos 2022 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan utilitas 

PENDAPATAN 

Keterangan

Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi

3.206.498.519 2.379.249.572 74,20 2.559.128.600 2.223.234.700 86,87

Rasio Rasio
20212020

Pendapatan Sewa & Service charge

PENDAPATAN

Keterangan Rasio Rasio

Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi

960.000.000 826.747.723 86.11 660.000.000 585.706.246 88.74

2020

Pendapatan Utilitas

2021
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mengalami penurunan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, 

dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 826.747.723 dan tahun 2021 sebesar 

Rp. 585.706.246. Berdasarkan teori Ariel Sumange (2013) dan kemenkeu RI 

2021 kriteria tingkat penilaian kinerja anggaran tahun 2020 86.11% 

dinyatakan baik sedangkan tahun 2021 88,74 % dinyatakan baik.  

3. Realisasi Biaya gaji dan tunjangan mengalami kenaikan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020 

Tabel 1.3 Data Anggaran Biaya Gaji dan Tunjangan PT. Graha Pena 

Jawa Pos (Pekanbaru) 

 
Sumber : Data Keuangan PT.Graha Pena Jawa Pos 2022 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi gaji dan tunjangan pada tahun 

2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2020 

sebesar Rp.388.072.117 mengalami kenaikan tahun 2021 sebesar 

Rp.402.068.681, Berdasarkan teori Ariel Sumange (2013) dan kemenkeu RI 

2021 kriteria tingkat penilaian kinerja anggaran tahun 2020 119,74 % 

dinyatakan tidak baik, karena menurut teori (Jufrizen, 2008) Jopie Jusuf 

menyatakan bahwa “Bila perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka 

perusahaan akan dapat meningkatkan laba bersih. Demikian juga sebaliknya , 

bila terjadi pemborosan biaya (seperti pemakaian alat kantor yang berlebihan) 

akan mengakibtkan menurunnya net profit sedangkan tahun 2021 nilai rasio 77, 

92 % cukup. 

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI (BUA)

Keterangan

Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi

324.100.000 388.072.117 119,74 515.993.280 402.068.681 77,92

2020

Gaji dan Tunjangan 

2021
Rasio Rasio
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4. Realisasi Biaya penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020 

Tabel 1.4 Data Anggaran Biaya Penyusutan & Amortisasi PT. Graha Pena 

Jawa  Pos (Pekanbaru) 

 
Sumber : Data Keuangan PT.Graha Pena Jawa Pos 2022 

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi penyusutan dan amortisasi 

mengalami kenaikan yang sangat pesat ditahun 2021, dimana tahun 2020 

sebesar Rp.9.088.842 mengalami kenaikan ditahun 2021 sebesar 

Rp.42.303.655. Berdasarkan teori Ariel Sumange (2013) dan kemenkeu RI 

2021 kriteria tingkat penilaian kinerja anggaran tahun 2020 75.74 % 

dinyatakan cukup, sedangkan tahun 2021 423.13 % dinyatakan tidak baik 

karena menurut teori (Jufrizen, 2008) Jopie Jusuf menyatakan bahwa “Bila 

perusahaan dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat 

meningkatkan laba bersih. Demikian juga sebaliknya , bila terjadi pemborosan 

biaya (seperti pemakaian alat kantor yang berlebihan) akan mengakibtkan 

menurunnya net profit. 

5. Realisasi Biaya perlengkapan kantor mengalami kenaikan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020 

Tabel 1.5 Data Anggaran Biaya Perlengkapan Kantor PT. Graha Pena 

Jawa Pos (Pekanbaru) 

Sumber : Data Keuangan PT.Graha Pena Jawa Pos 2022 

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI (BUA)

Keterangan

Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi

12.000.000 9.088.842 75,74 9.997.726 42.303.655 423,13

Rasio Rasio
20212020

Penyusutan dan Amortisasi

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI (BUA)

Keterangan

Proyeksi Realisasi Proyeksi Realisasi

18.000.000 22.269.984 123,72 24.000.000 38.975.547 162,40

2021
Rasio Rasio

2020

Perlengkapan Kantor
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Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi perlengkapan kantor 

mengalami kenaikan ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 

2020 sebesar Rp. 22.269.984 mengalami kenaikan ditahun 2021 sebesar 

Rp.38.975.547, Berdasarkan teori Ariel Sumange (2013) dan kemenkeu RI 

2021 kriteria tingkat penilaian kinerja anggaran tahun 2020 123,72 % dan 

tahun 2021 162.40 % dinyatakan tidak baik dikarenakan menurut teori 

(Jufrizen, 2008) Jopie Jusuf menyatakan bahwa “Bila perusahaan dapat 

menekan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan laba 

bersih. Demikian juga sebaliknya , bila terjadi pemborosan biaya (seperti 

pemakaian alat kantor yang berlebihan) akan mengakibtkan menurunnya net 

profit. Berdasarkan fenomena diatas hal ini mendorong penulis untuk 

mengangkat tulisan yang berjudul “ Analisis Anggaran Operasional Sebagai 

Alat Ukur Kinerja Studi Kasus pada PT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyusunan dan pelaksanaan anggaran operasional 

pada PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) ? 

2. Bagaimana penilaian kinerja anggaran pada penyusunan dan penerapan 

anggaran operasional sebagai alat ukur kinerja pada PT. Graha Pena Jawa 

Pos (Pekanbaru)? 
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3. Bagaimana fungsi pengendalian berdasarkan selisih pada anggaran 

operasional dan realisasinya pada PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana prosedur penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran operasional pada PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru). 

2. Untuk mengetahui penilaian kinerja anggaran penyusunan dan pelaksanaan 

sebagai alat ukur kinerja PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru). 

3. Untuk mengetahui implikasi fungsi pengendalian berdasarkan selisih pada 

anggaran operasional dan realisasinya diPT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru). 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagai peneliti (pengemban ilmu pengetahuan) 

Sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan peneliti dan diajukan sebagai 

salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. 

2. Bagi Akademik penelitian  

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi 

penelitian lain dalam membahas masalah yang sama. 

3. Bagi perusahaan peneliti  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dan sebagai bahan informasi serta masukan bagi 

perusahaan terutama untuk PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru berkaitan 
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dengan anggaran operasional dalam upaya efisiensi biaya perusahaan serta 

menjadi pemicu meningkatkan pendapatan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan untuk memahami. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian terdahulu yang 

relevan dengan penulis dan kerangka pikir yang digunakan dalam 

penulisan. 

BAB III : METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan penulis, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penulisan, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisi data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisikan gambaran umum dan subjek penulisan. 

BAB V  : HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil penulisan dan pembahasan. 
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BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keputusan 

2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang 

harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan 

pengambilan keputusan (Decision Making) didefinisikan sebagai 

pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. 

Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya 

terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.
 

Menurut J.Reason, Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu 

hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada 

pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. 

Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan 

final. 

G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah 

sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih 

alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. Goerge, Jr Mengatakan 

proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer 

berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, 

penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif. 

Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O‟Donnell mengatakan bahwa 

pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilihan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pilihan&action=edit&redlink=1
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suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat 

dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat 

dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian 

mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian 

yang matang atas alternatif dan tindakan. 

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan 

berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Pengambilan 

keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana 

seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan 

pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah 

tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran 

diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan 

tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga 

berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh 

perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap 

pengetahuan lebih lanjut. 

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih 

atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak 

pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta 

seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara 

dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi 

prakiraan yang akan terjadi.
6
 Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan 
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keputusan.
7
 Keputusan yang diambil seseorang beraneka ragam. Tapi 

tanda-tanda umumnya antara lain : keputusan merupakan hasil berpikir, 

hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai 

alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun 

pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pengambilan Keputusan (Decision Making) merupakan suatu proses 

pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai 

prediksi kedepan. Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau 

kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya 

futuristik. Tujuan Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal 

(hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) Tujuan yang 

bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif 

ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang 

dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan 

dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi 

hambatan- hambatan dalam melaksanakan kegiatan.Ini merupakan 

masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan 

keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. 

2.2.2 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan 

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan 

keputusan yang berlaku, antara lain : 
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a. Intuisi 

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih 

bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor 

kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusuan intuitif ini terdapat 

beberapa keuntungan, yaitu : 

(1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk 

memutuskan. 

(2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat 

kemanusiaan. 

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan 

waktu yang singkat Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, 

pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan 

memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit 

diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan 

kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya 

diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. 

b. Pengalaman 

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan 

pedoman dalam menyelesaikan masalah.Keputusan yang berdasarkan 

pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman 

dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang 

masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam 

memudahkan pemecahan masalah. 
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c. Fakta 

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi 

yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, 

namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. 

d. Wewenang 

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan 

menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik 

diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat 

keputusan sering melewati permasahan yang seharusnya dipecahkan 

justru menjadi kabur atau kurang jelas. 

e. Rasional 

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. 

Masalah – masalah yang dihadapi merupakan masalah yang 

memerlukan pemecahan rasional.Keputusan yang dibuat berdasarkan 

pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, 

keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal 

masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di 

akui saat itu. 

Jadi, dasar-dasar pengambilan Keputusan antara lain berdasarkan 

intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. 

2.1.3 Proses Pengambilan keputusan (Decision Making) 

Kotler, menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai 

berikut  
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a. Identifikasi masalah 

Dalam hal ini diharapkan mampu mengindentifikasikan masalah       yang 

ada di dalam suatu keadaan. 

b. Pengumpulan dan penganalisis data Pengambil keputusan

 diharapkanb dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang 

dapat membantu memecahkan masalah yang ada. 

c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan Setelah masalah dirinci dengan 

tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. 

d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik 

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan 

masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau 

rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang 

lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil 

atau sebaliknya 

e. Pelaksanaan keputusan 

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan 

harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika 

menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai 

alternatif yang lain. 

f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan Setelah keputusan 

dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan 

yang telah dibuat. Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas 

identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan 
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alternatif- alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, 

pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil 

pelaksanaan 

Menurut Munandar A.S, proses pengambilan keputusan dimulai 

berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dan 

keadaan yang ada. Keadaan yang diinginkan biasanya dipengaruhi oleh 

: 

a. Kebudayaan. 

b. Kelompok acuan, perubahan dalam kelompok dapat mengubah hal 

diinginkan. 

c. Ciri-ciri keluarga. 

d. Status atau harapan financial. 

e. Keputusan-keputusan sebelumnya mempengaruhi pengenalan 

masalah. 

f. Perkembangan individu dapat mempengaruhi keadaan yang 

diinginkan, kematangan seseorang mempengaruhi pilihannya. 

2.2 Anggaran 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Perusahaan dapat dikatakan efisien apabila dapat memberikan hasil 

yang optimal dengan menekan biaya yang serendah mungkin tetapi tetap 

memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk memberikan hasil 

yang optimal maka perusahaan harus membuat perencanaan yang tepat. 

Cara untuk membuat perencanaan itu dengan menetapkan anggaran 
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perusahaan. Dengan anggaran diharapkan perusahaan mampu mengontrol 

dan mengendalikan biaya produksi. 

Anggaran dapat didefinisikan antara lain: 

a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatf, 

diukur dalam satuan moneter dan satuan ukur lainnya yang mencakup 

jangka waktu 1 tahun. 

b. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 

moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu. 

c. Anggaran adalah suatu rencana terinci yan dinyatakan secara format 

dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang untuk 

menunjukkan perolehan atau penggunaan sumber sumber suatu 

organisasi dalam jangka waktu tertentu biasanya 1 tahun. Dari 

pengertian-pengertian tersebut, anggaran dapat dirumuskan sebagai 

rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh 

kegiatan perusahaan yang diukur dalam satuan uang dan berlaku 

dalam jangka waktutertentu.(Rudiyanto, 2009) 

2.2.2 Jenis-jenisAnggaran 

1. Menurut bentuk(Form) 

 Anggaran menurut bentuk atau bagiannya dibagi menjadi 2 yaitu 

sesuai dengan waktu anggaran dan sesuai dengan kegunaan. 

2. Sesuai dengan waktuanggaran 

  Anggaran menurut jangka waktu akan disesuaikan dengan keadaan 



22  

 

dan sifat perusahaan pada perusahaan yang tidak stabil dapat dibuat 

setiap triwulan, karena banyak mengalami hal-hal yang tidak 

pasti.Akhirnya, dalam hubungan dengan waktu, anggaran harus disusun 

dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Kemungkinan untuk mendapat informasi yang dapat dipercaya. 

b. Sifat pasaran dan barang-barang yang dihasilkan, misalnya public 

utility mempunyai pasaran yang relatif stabil. 

c. Posisi pasar terhadapsaingannya. 

d. Keadaan perekonomian padaumumnya. 

3. Anggaran menurutkegunaan 

a. AppropriationBudget 

 Anggaran ini memberikan batas jumlah maksimum pengeluaran yang 

boleh dilaksanakan untuk suatu hal tertentu (sifatnya kaku). 

b. Performance Budget 

 Anggaran yang didasarkan atas fungsi kegiatan dan proyek. Pada 

anggaran ini, perhatian ditujukan padafungsi dan kegiatan yang harus 

dilakukan, sehingga memungkinkan dibuatnya penilaian dari biaya 

yang dihadapkan pada hasil yang dicapai, sehingga penilaian atas 

efisiensi mungkin dapat dilakukan. 

c. FixedBudget 

 Anggaran ini dibuat untuk satu tingkatan kegiatan selama jangka 

waktu tertentu. Fixed berarti bahwa anggaran tidak disesuaikan 

dengan volume yan sesungguhnya. 
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d. FlexibleBudget 

 Prinsip anggaran ini adalah bahwa setiap tingkatan kegiatan harus 

terdapat norma-norma untuk biaya yang diperlukanMenurut 

ruanglingkup 

1. AnggaranKomprehensif 

a. Anggaran operasional, yaitu anggaran yang berati taksiran-

taksiran tentang kegiatan perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu dimasa yang akandatang. 

b. Anggaran finansial, yaitu anggaran yang berarti taksiran-

taksiran tentang keadaan finansial perusahaan pada saat tertentu 

dimasa yang akan datang. 

c. Anggaran untuk keputusan khusus, yaitu anggaran ini meliputi 

analisis Break Event Point (BEP) dan studi kelayakan. 

2. AnggaranParsial 

a. Anggaran strategis, yaitu anggaran yang berlaku untuk jangka waktu 

tertentu yang melebihi periode satutahun. 

b. Anggaran taktis, yaitu anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, 

yaitu satu periode akuntansi atau kurang. 

c. MenurutFleksibilitas 

3. Anggaranstatis 

 Anggaran yang dibuat oleh perusahaan dalam satu tingkat kegiatan 

yang diharapkan akan terjadi pola pada satu periode tertentu. Anggaran 

statis dapat menjadi alat pengendalian yang baik apabila tingkat 
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kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. AnggaranFleksibel 

 Anggaran ini mempunyai konsep dasar bahwa biaya mempunyai 

hubungan dengan tingkat kegiatan. Dalam penyusunan anggaran ini 

dibagi ke dalam volume bermacam-macam dan bukan atas dasar satu 

volume khusus. Anggaran disusun menujukkan biaya yang seharusnya 

terjadipada berbagai tingkat kegiatan danoleh karena itu besar biaya 

untuk tiap kegiatan dapat dihitung dengan mudah. 

2.2.3 Fungsi  Anggaran 

Fungsi atau manfaat anggaran bagi perusahaan : 

1. Sebagai pedomankerja 

 Anggaran berfungsi sebagai pedoman dan memberi arah serta 

memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan. 

2. Sebagai alat pengkoordinasiankerja 

 Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar 

semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling 

menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan 

lebih terjamin. 

5. Sebagai alat pengawaskerja 

 Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding 

untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan 

membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa 
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yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah 

perusahaan telah sukses bekerja atau kurang sukses dalam beerja. Dari 

perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan 

antara anggaran dengan realisasi sehingga dapat pula diketahui 

kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. 

Hal ini aan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan 

yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana selanjutnya secara 

lebih optimal, matang dan akurat. 

2.2.4 Kelemahan-kelemahanAnggaran 

 Meskipun begitu ada manfaat/fungsi yang diperoleh dengan menyusun 

anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan- kelemahan yang 

membatasi anggaran (Aryani, 2011). Kelemahan-kelemahan antara lain ; 

1. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan dengansungguh-sungguh. 

2. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakantugasnya. 

3. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 

diramalkan sebelumnya karena kondisi yang dihadapi perusahaan setiap 

waktuberbeda-beda. 

4. Memerlukan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaannya agar tujuan 

perusahaan dapattercapai. 
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2.2.5 PenyusunanAnggaran 

Penyusunan anggaran yang baik dan tepat sangat diperlukan di dalam 

kegiatan perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat 

mengendalikan biaya untuk proses produksi sehingga dapat tercapai tujuan 

yang telahditetapkan(Lombagia, 2007). 

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan penting dan 

melibatkan berbagai pihak, baik manajer tingkat atas, maupun manajer 

tingkat bawah. Manajer berperan di dalam mempersiapkan dan 

mengevaluasi berbagai alternatif baru tujuan anggaran, dimana anggaran 

selalu dijadikan tolok ukur terbaik kinerja manajer. 

Penyusunan anggaran disuatu perusahaan dimulai dari anggaran 

penjualan. Anggaran penjualan dibuat berdasarkan ramalan penjualan yang 

disusun atas dasar situasi perusahaan dan kemungkinan terjadinya 

perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Karena anggaran yang 

dipergunakan oleh perusahaan saling berhubungan antara anggaran yang 

satu dengan yang lain maka jika terjadi kesalahan penyusunan anggaran 

penjualan akan mempengaruhi anggaran-anggaran yanglainnya(Mashun, 

2006). 

2.2.6 Prosedur PenyusunanAnggaran 

Dalam suatu perusahaan pihak yang paling berwenang dan 

bertanggung jawab atas penyusunan anggaran serta pelaksanaan kegiatan 

adalah pimpinan tertinggi perusahaan. Akan tetapi tugas untuk 

menyiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada bagian 
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yang ada dalam perusahaan. Tetapi siapa ataubagaimana yang akan 

diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran, hal itu tergantung 

pada struktur organisasi dan besar kecilnya masing-masing perusahaan. 

Tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran dapat didelegasikan 

kepada: 

1. Bagian Administrasi (bagi perusahaan kecil atau sedang) 

Tugas penyusunan anggaran dapat diserahkan kepada salah satu 

bagian saja dari perusahaan yang bersangkutan dan tidak perlu banyak 

melibatkan secara aktif seluruh bagian-bagian yang ada di dalam 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena kegiatan- kegiatan perusahaan 

tidak terlalu komplek, sederhana dan ruang lingkup yang terbatas. 

Penunjukkan bagian administrasi ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa di bagian administrasi ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa di bagian administrasi ini terkumpul semua data-data dan 

informasi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, baik dibidang 

pemasaran, pembelanjaan maupun dibidang personalia. 

2. Panitia Anggaran (bagi perusahaanbesar) 

Bagian administrasi tidak mungkin dan tidak mampu lagi untuk 

menyusun anggaran sendiri tanpa partisipasi secara aktif bagian-bagian 

lain dalam perusahaan(Mulyadi, 2001). Hal ini disebabkan karena 

kegiatan-kegiatan perusahaan cukupkompleks,beraneka ragam dengan 

ruang lingkup yang cukup luas. Oleh sebab itu tugas menyusun 

anggaran perlu melibatkan semua unsur yang mewakili semua bagian 
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yang ada di dalam perusahaan yang duduk di dalam panitia anggaran. 

Biasanya tim ini diketuai oleh salah seorang pimpinan perusahaan 

dengan anggota-anggota yang mewakili bagian pemasaran, bagian 

produksi, bagian pembelanjaan serta bagian personalia.  

Anggaran yang tersusun merupakan kesepakatan bersama yang 

sangat penting, agar pelaksanaan anggaran benar-benar didukung oleh 

seluruh bagian yang ada di dalam perusahaan. Anggaran yang disusun 

oleh bagian administrasi maupun yang disusun oleh panitia anggaran 

baru merupakan rancangan anggaran. Rancangan anggaran inilah yan 

diserahkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan untuk disahkan serta 

ditetapkan sebagai anggaran yang definitif. Setelah disahkan oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, maka rancanan anggaran tersebut telah 

menjadi anggaran definitif, yang akan dijadikan sebagai pedoman 

kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat 

pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasankerja. 

2.2.7 Proses Penyusunan Anggaran 

Dalam menentukan anggaran itu sendiri, memerlukan penyusunan 

anggaran dengan beberapa tahapan agar sesuai dengan teori. Teori 

penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013), proses penyusunan 

anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain: 

1. Penentuan PedomanAnggaran 

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya 

disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggran berikutnya dimulai. 
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Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal 

tahun anggaran. 

2. PersiapanAnggaran 

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales 

budget) terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan (sales forecast). 

Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya diadakan rapat atas 

bagian terkait. 

3. Tahap Penentuan Anggaran 

Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliput 

kegiatan : 

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen 

anggaran. 

b. Mengoordinasikan dan menelaah komponenanggaran 

c. Pengesahan dan pendistribusiananggaran 

4. Pelaksanaananggaran 

Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan 

realisasi anggaran. setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran 

disampaikan pada direksi.Proses penyusunan anggaran menurut teori 

dibagi menjadi empat, penentuan pedoman anggaran, persiapan 

anggaran, tahap penentuan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dimana 

tahap persiapan anggaran dan tahap penentuan anggaran menjadi penentu 

untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksaananggaran. 
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2.2.8 Metode Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran dikelompokkan dalam beberapa metode. 

Dalam pemilihan metode tergantung dengan kebijakan manajemen 

perusahaan dimana setiap perusahaan memiliki metode-metode 

penyusunan yang disesuaikan dengan keadaan managemen sehingga dapat 

memilih metode yang paling efektif untuk diterapkan(Shim, 2001). 

Menurut Harahap (2008:20), metode yang dapat dipergunakan dalam 

penyususnan anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Otoriter atau TopDown 

Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh 

pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa 

adanyaketerlibatan bawahan dan penyusunannya. Metode ini ada 

baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran 

atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada 

bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang 

karyawannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun 

anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim 

khusus untuk melaksanakan. 

2. Demokrasi atau BottomUp 

Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan 

karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan. 

Dimana diserahkan sepenuhnya menyusun anggarann yang 

ditargetkan pada masa yang akan datang. Metode ini digunakan jika 
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karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran 

dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan 

berlarut. 

3. Campuran antara Top Down dan BottomUp 

Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode diatas, 

penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutntya diserahkan 

untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi 

pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh 

bawahan sesuai dengan arahan dariatasan.Metode penyusunan 

anggaran, dapat berupa top down, bottom up atau keduanya. Metode 

tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan sebuah perusahaan. 

2.2.9 Faktor-faktor PenyusunanAnggaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran 

yaitu(Munandar, Budgeting; Perencanaan kerja, Pengkoordinasian kerja, 

pengawasan kerja, 2007); 

a. Faktor-faktorintern 

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan 

itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Penjualan tahun-tahun yang lalu. 

2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

harga jual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya. 

3. Kapasitas produksi yang dimilikiperusahaan. 

4. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya 



32  

 

(kuantitatif) maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif). 

5. Modal kerja yang dimilikiperusahaan. 

6. Fasilitas-fasilitas lain yang dimilikiperusahaan. 

7. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik dibidang pemasaran, 

dibidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi 

maupun dibidang personalia. 

b. Faktor-faktor ekstern 

Yaitu data, informasi dan pengaaman yang terdapat di luar 

perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

1. Keadaanpersaingan. 

2. Tingkat pertumbuhanpenduduk. 

3. Tingkat penghasilanmasyarakat. 

4. Tingkat pendidikanmasyarakat. 

5. Tingkat penyebaranmasyarakat. 

6. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaanmasyarakat. 

7. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, 

ekonomi, sosia, budaya maupunkeamanan. 

8. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dansebagainya. 
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2.3  Anggaran Operasional 

2.3.1 Pengertian AnggaranOperasional 

Pada dasarnya suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk 

memperoleh laba atau penghasilan. Namun, semakin kompleksnya 

suatu masalah dalam perusahaan dapat mengakibatkan banyaknya 

aktivitas yang harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang tepat 

dan cermat, karena dengan dilaksanakannya rencana yang matang 

dalam setiap kegiatan operasionalnya, maka akan memudahkan 

perusahaan mencapai tujuan yang optimal.(Hansen, 2009) Untuk 

mencapai tujuan tersebut manajemen dalam mengelola perusahaan 

harus membuat perencanaan, pengendalian, pengawasan yang tepat dan 

cermat terhadap seluruh aktivitas perusahaan. Disamping hal tersebut 

manajemen jugaharusdapatmengelolasumber-

sumberekonomiperusahaansecaraefisien dan efektif. Perencanaan, 

pengendalian, dan pengawasan oleh manajemen perusahaan dapat 

disajikan dalam bentuk anggaran, baik anggaran yang bersifat jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa salah 

satu isi Budget adalah Forecasting Budget, yang diartikan sebagai 

Budget yang berisi taksiran-taksiran atau peramalan (forecast) tentang 

kegiatan-kegiatan perusahan dalam jangka waktu (periode) tertentu 

yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran (forecast) tentang 

keadaan atau kondisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan 
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datang. Dari pengertian tersebut nampaknya bahwa Forecasting Budget 

terdiri dari dua kelompok Budget, yaitu : Operating Budget 

(AnggaranOperasional) dan Finansial Budget (AnggaranKeuangan). 

Terkait dengan anggaran operasional tersebut terdapat beberapa 

pendapat yang dapat diuraikan sebagaiberikut: 

Menurut Munandar:operating budget didefinisikan sebagai budget 

yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam 

jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. kondisi finansial 

perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Dari pengertian tersebut 

nampaknya bahwa Forecasting Budget terdiri dari dua kelompok Budget, 

yaitu : Operating Budget (AnggaranOperasional) dan Finansial Budget 

(AnggaranKeuangan). Terkait dengan anggaran operasional tersebut 

terdapat beberapa pendapat yang dapat diuraikan sebagaiberikut: 

Menurut(Munandar, Budgeting : Perencanaan, pengkoordinasian, 

dan pengawasan kerja, 2013): operating budget didefinisikan sebagai 

budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan 

perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu. 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri: anggaran 

operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah 

mendapatkan keuntungan.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa anggaran operasional merupakan deskripsi rinci pendapatan dan 

biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Dan 
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operating budget berisi tentang rencana kegiatan-kegiatan perusahaan 

selama periode tertentu yang akan datang, baik kegiatan yang 

berhubungan dengan sektor penghasilan maupun kegiatan yang 

berhubungan dengan sektor biaya. 

Didalam akuntansi, kegiatan- kegiatan yang berhubungan dengan 

sektor penghasilan berhubungan dengan sektor biaya, kegiatan ini pada 

akhir periode dituangkan dalam Laporan Rugi-Laba (Income Statement) 

perusahaan. Bilamana selama bekerja dalam periode yang bersangkutan, 

penghasilan lebih besar dari beban biaya yang harus ditanggung, berarti 

perusahaan memperoleh keuntungan, sedangkan bila mana selama 

bekerja dalam periode yang bersangkutan, penghasilan yang diterima 

lebih kecil daripada beban biaya yang harus ditanggung, berarti 

perusahaan menderita kerugian.Oleh karena itu Operating Budget sering 

pula disebut sebagai Income Statement Budget (Budget Rugi-Laba). Atas 

dasar kelengkapan isinya, Income Statement Budget dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu; 

1) Master Income Statement Budget (Anggaran Induk Rugi- Laba), ialah 

anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan, yang berisi taksiran-

taksiran secara garis besar (global) dan kurang dijabarkan secara lebih 

terperinci, sepertimisalnya taksiran-taksiran semesteran, tahunan dan 

sebagainya;  

2) Income Statement Supporting Budget (Anggaran Penunjang Rugi-Laba), 

ialah anggaran tentang penghasilan dan biaya perusahaan, yang berisi 
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taksiran-taksiran yang lebih terperinci, seperti misalnya terperinci dari 

waktu ke waktu (bulanan), terperinci menurut bagian (departemen) yang  

ada dan sebagainya. Dengan demikian Income Statement 

SupportingBudget ini merupakan penjabaran serta perincian lebih lanjut 

dari Master Income Statement Budget yang hanya memuat taksiran-

taksiran secara garis besar saja, masih belum memungkinkan Budget 

tersebut menjalankan fungsinya. Agar supaya Budget dapat berfungsi 

sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja dan sebagai alat 

pengawas kerja, maka Budget harusdisusun secara jelas danterperinci. 

2.3.2. Komponen Anggaran Operasional 

Anggaran operasional dapat bervariasi dari bisnis ke bisnis. Beberapa 

bisnis mungkin memerlukan bagian yang berbeda atau tambahan untuk 

anggaran mereka daripada yang lain.Sejumlah anggaran lain membentuk 

anggaran operasional pada perusahaan Manufaktur dan perushaan Jasa. 

Meskipun dapat bervariasi, beberapa komponen utama anggaran 

operasional mencakup bagian-bagian berikut: (Nafarin,2000) 

1. Anggaran penjualan 

Bagian dari anggaran operasional Anda adalah membuat anggaran 

penjualan. Anggaran penjualan Anda menjabarkan proyeksi berapa 

banyak layanan dan/atau produk yang akan dijual bisnis Anda dan 

berapa banyak pendapatan yang akan Anda peroleh dari penjualan 

tersebut. Memproyeksikan penjualan bisnis Anda memungkinkan Anda 

untuk merencanakan dan melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran 
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Anda.Untuk membuat anggaran penjualan Anda, mulailah dengan 

membuat daftar semua produk dan layanan yang dijual perusahaan 

Anda.Juga termasuk masing-masing poin harga mereka. Setelah Anda 

membuat daftar, lihat angka penjualan tahun sebelumnya untuk 

memproyeksikan berapa banyak setiap produk/layanan yang Anda 

rencanakan untuk dijual setiap bulan di tahun mendatang.Ingatlah 

bahwa hal-hal seperti ekonomi, kebijakan harga, dan pesaing dapat 

memengaruhi anggaran penjualan Anda. Pikirkan tentang faktor-faktor 

ini saat membuat anggaran penjualan Anda. 

2.  Anggaran produksi 

Komponen lain dari anggaran operasi adalah anggaran produksi. 

Anggaran produksi Anda memberi tahu Anda berapa banyak unit setiap 

produk yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan 

dan persyaratan inventaris.Anggaran produk dan penjualan Anda 

berjalan beriringan. Gunakan anggaran penjualan Anda untuk 

membantu membuat anggaran produksi Anda (misalnya, unit yang 

Anda harapkan untuk dijual sepanjang tahun)(Harahap, 2002).Untuk 

menyusun anggaran produksi tahunan, kumpulkan informasi berikut: 

1. Perkiraan jumlah unit yang akan terjual (berdasarkan data tahun lalu) 

2. Tingkat persediaan akhir yang diperlukan 

3. Jumlah unit di inventaris awal Anda, jika ada 

Hitung jumlah unit yang harus diproduksi untuk setiap produk dengan 

menggunakan rumus di bawah ini: 



38  

 

Unit yang Diproduksi = Penjualan Unit yang Diharapkan + 

Unit dalam Persediaan Akhir – Unit dalam Persediaan Awal 

Gunakan rumus untuk menghitung jumlah unit yang perlu Anda 

produksi untuk setiap barang Anda. Anggaran produksi Anda juga 

membantu menentukan aspek lain dari anggaran operasional Anda 

nanti, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan anggaran 

overhead (yang akan kita bahas selanjutnya). 

3 Anggaran bahan langsung 

Setelah Anda membuat anggaran penjualan dan produksi, saatnya 

untuk menetapkan anggaran bahan langsung.Anggaran bahan langsung 

Anda menentukan jumlah unit bahan baku yang perlu dibeli oleh bisnis 

Anda untuk proses produksinya.Bahan mentah dapat mencakup hal-hal 

seperti baja, bensin, kayu, atau plastik.Anggaran bahan langsung 

menggunakan jumlah unit yang akan diproduksi dari anggaran produksi 

Anda.Ini juga mencakup tingkat persediaan akhir yang diperlukan 

untuk bahan baku dan jumlah unit dalam persediaan awal (jika 

ada).Anggaran bahan langsung menyatakan biaya dan jumlah setiap 

jenis bahan baku yang dibutuhkan bisnis. Siapkan anggaran bahan 

langsung yang terpisah untuk setiap jenis bahan baku. 

4 Anggaran tenaga kerja langsung 

Setelah Anda menetapkan anggaran bahan langsung untuk periode 

mendatang, Anda perlu membuat anggaran tenaga kerja 

langsung.Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam 
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tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja untuk menentukan total 

biaya tenaga kerja langsung.Jam untuk tenaga kerja langsung 

ditentukan oleh hubungan antara tenaga kerja dan output.Anda dapat 

menemukan unit tenaga kerja langsung Anda dengan melihat komponen 

anggaran produksi Anda (misalnya, unit yang akan diproduksi). 

Untuk menemukan biaya tenaga kerja langsung untuk suatu periode, 

ambil jumlah unit yang Anda rencanakan untuk diproduksi (dari 

anggaran produksi Anda) dan kalikan dengan jam tenaga kerja langsung 

per unit (berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu 

unit).Kemudian, ambil totalnya dan kalikan dengan berapa biaya yang 

Anda keluarkan untuk memproduksi satu unit per jam (misalnya, berapa 

biaya tenaga kerja). 

Total Jam Tenaga Kerja Langsung = Unit untuk 

Memproduksi X Jam Tenaga Kerja Langsung Per Unit 

Biaya Tenaga Kerja Langsung = Total Jam Tenaga Kerja Langsung X 

Biaya Per Jam. 

5 Anggaran overhead 

Anggaran overhead Anda mencakup biaya overhead variabel dan 

tetap untuk tahun tersebut (atau periode lain).Biaya variabel dapat 

bervariasi berdasarkan aktivitas penjualan Anda (mis., komisi dan 

tenaga kerja langsung).Misalnya, jika penjualan tinggi, biaya variabel 

Anda meningkat. Biaya variabel Anda berfluktuasi dari bulan ke 

bulan.Biaya tetap tetap sama, terlepas dari penjualan Anda. Itu adalah 
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biaya yang harus Anda bayar untuk menjalankan bisnis Anda 

(misalnya, sewa dan asuransi). Tidak seperti biaya variabel, biaya tetap 

biasanya tetap sama setiap bulannya.Cantumkan semua biaya overhead 

variabel dan tetap Anda di bagian anggaran overhead Anda. 

6 Anggaran biaya umum dan administrasi 

Sertakan bagian pengeluaran umum dan administrasi dalam 

anggaran operasional Anda.Komponen ini mencakup biaya operasional 

tetap dan variabel untuk area umum dan administrasi bisnis 

Anda.Seperti anggaran overhead Anda, perinci pengeluaran 

tetap dan variabel Anda untuk anggaran umum dan administrasi 

Anda.Sekali lagi, biaya tetap dapat mencakup hal-hal seperti utilitas dan 

gaji, sedangkan biaya variabel dapat berupa bahan langsung dan komisi 

penjualan.Sertakan semua pengeluaran umum dan administrasi Anda 

untuk tahun ini. 

7 Biaya modal 

Beberapa anggaran operasi juga mencakup biaya modal, atau uang 

yang dikeluarkan untuk memelihara aset seperti gedung dan fasilitas, 

tetapi beberapa tidak.Pertimbangkan dampak biaya modal pada 

pendapatan dan pengeluaran Anda saat memutuskan apakah akan 

memasukkan item ini ke dalam anggaran operasional Anda atau di 

tempat lain.s. 

 

 

https://kledo.com/blog/biaya-tetap/
https://kledo.com/blog/biaya-tetap/
https://kledo.com/blog/biaya-variabel/
https://blog.klikcair.com/cara-menjadi-peminjam-di-klikcair/
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2.3.3 Analisis (Selisih) Anggaran Operasional 

Analisis varians membandingkan antara kinerja standar dengan 

kinerja aktual dan dapat dilakukan oleh divisi, departement, program, 

produk, wilayah, atau unit tanggung jawab lainnya. Evaluasi varians dapat 

dilakukan secara tahunan, kuartalan, bulanan, setiap hari, atau setiap jam, 

atau setiap jam terganting pada penting tidaknya mengidentifikasi masalah 

dengan cepatkarena tidak mengetahui angka aktual hingga akhir periode 

maka varians hanya dapat ditentukan pada akhir periode. Mohamad Mahsun 

(2006) berpendapat bahwa analisis anggaran adalah teknik pengukuran 

kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi 

tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada 

input, yaitu terjadinya overspending dan underspending.(shim & siegel, 

2001) 

Selisih anggaran (spending variance) adalah selisih antara biaya 

yang sesungguhnya pada kapasitas yang dicapai dengan biayayang 

dianggarkan pada kapasitas atau tingkat kegiatan yang dicapai. 

Varians utama yang digunakan dengan anggaran adalah varians 

anggaran, yang hanya selisih antara pendapatan atau beban item baris 

dalam model anggaran fleksibel dan hasil aktual. Untuk menyiapkan varian 

ini, anda menunggu sampai ahir priode pelaporan untuk melihat hasil 

aktual, dan kemudian memuat aktifitas yang relevan dalam model untuk 

bisa menentukan hasil aktual, dan kemudian memuat aktivitas yang relevan 

dalam model untuk menentukan hasil anggaran,dan kemudian 
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membandingkan anggaran. 

Witjaksono (2013) varians atau selisih adalag perbedaan antara suatu 

rencana atau target dan suatu hasil.Varians memberikan indikasi atau suatu 

peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang direncanaka. 

Anggaran memberikan rencana rinci atas pendapatan dan 

pengeluaran perusahaan agar pembelanjaan yang dilakukan dapat 

dipertanggung-jawab kan kepada manajemen. Anggaran sebagai instrumen 

pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, 

underspending, dan salah sasaran (misappropiation) dalam pengalokasian 

anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas 

(Mardiasmo,2002). 

Mardiasmo(2002) lebih lanjut menyatakan bahwa pengendalian 

anggaran dapat dilakukan melalui empat cara,yaitu: 

1. Membandingkankinerjaaktualdengankinerjayangdianggarkan. 

2. Menghitungselisihanggaran(favorable danunfavorablevariances). 

3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan 

(controllable) dan tidak dapat dikendalikan 

(uncontrollable) atas suatu varians. 

4. Merevisistandar biayaatautargetanggaranuntuktahunberikutnya. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang 

maka dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang 

berkualitas adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau 

sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan.Untuk memperoleh pegawai 
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yang memiliki kinerja baik maka diperlukan penerapan kinerja 

(Mahmudi, 2007). 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu 

sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau 

perusahaan bentuknya dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat 

ukurnya atau standarnya) atau intangible (tak dapat ditetapkan alat 

ukurnya atau standarnya), tergantung pada bentuk dan proses 

pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam 

suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik 

itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar 

individu pegawai. 

Mangkuprawira dan Hubeis dalam bukunya Manajemen Mutu 

Sumber Daya Manusia (2007) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil 

dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat 

dari karyawan serta organisasi bersangkutan.Mangkuprawira dan Hubeis 

(2007) menyebutkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor 

intrinsik dan ektrinsik pegawai.Faktor–faktor intrinsik yang 

mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari pendidikan, pengalaman, 

motivasi, kesehatan, usia, keterampilan, emosi dan spiritual. Sedangkan 

faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kinerja pegawai terdiri dari 

lingkungan fisik dan non fisik, kepemimpinan, komunikasi vertical dan 

horizontal, kompensasi, kontrol berupa penyeliaan, fasilitas, pelatihan, 

beban kerja, prosedur kerja, system hukuman dan sebagainya.lebih 
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lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007) menguraikan faktor-faktor 

tersebut sebagai berikut: 

a) Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, 

motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, 

 b) Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan 

team leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan kerja kepada karyawan, 

c) Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap 

sesama anggota team, kekompakan, dan keeratan anggota team, 

 d) Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrak 

struktur yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses 

organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi,  

e) Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

2.4.2 Senjangan Kinerja dalam Pandangan Islam 

Perspektif ekonomi Islam, Islam sudah mengajarkan kepada 

umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang harus menjadi rujukan 

penilaian kinerja itu adalah dalam Surah At-taubah ayat 105:    ِ  

 

Artinya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu maka, Allah dan RasulNya, 
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serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada Allah yang Mengetahui akan yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan”. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh ummatnya 

untuk bekerja dan berbuat baik karena Allah Maha Melihat dan Maha 

Mendengar apa yang di kerjakan manusia di muka bumi ini, pada hari 

kiamat nanti Allah akan memperlihatkan kelakuan ummatny sewaktu di 

dunia. 

2.4.3 Faktor-FaktorKinerja 

Tercapainya suatu kinerja seseorang atau pekerja karena adanya 

upaya dan tindakan yang dihasilkan. Upaya tersebut yaitu berupa hasil 

kerja (kinerja) yang dicapai oleh pekerja. Kinerja dapat dihasilkan dari 

pendidikan, pengalaman kerja dan profesionalisme. Pendidikan adalah 

modal dasar dan utama seorang pekerja dalam mencari kerja dan 

bekerja. Pengalaman dalam bekerja berkaitan dengan masa kerja 

karyawan,semakinlamaseseorangbekerjapadasuatubidangpekerjaan 

maka semakin berpengalaman orang tersebut, dan apabila seseorang 

telah mempunyai pengalaman kinerja pada suatu bidang pekerjaan 

tertentu, maka ia mempunyai kecakapan atas bidang pekerjaan yang ia 

lakukan. Profesionalisme adalah gabungan dari pendidikan dan 

pengalaman kerja yang diperoleh oleh seorang pekerja. Ada beberapa 

hal untuk membangun mentalitas profesional menurut Jansen H. 
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Sinamo(2007), salah satunya adalah mentalitas mutu yaitu seorang 

professional menampilkan kinerja terbaik yang mungkin, 

mengusahakan dirinya selalu berada di ujung terbaik (cutting edge) 

bidang keahliannya, standar kerjanya yang tinggi yang diorientasikan 

pada ideal kesempurnaan mutu. 

Menurut Sedarmayanti (2003) seperti yang dikutip oleh Gatot 

Subrata (2009), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja atau prestasi kerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Faktor kemampuan didapat dari pengetahuan 

(knowledge) dan keterampilan (skill) sedangkan motivasi terbentuk dari 

sikap (attitude) dalam menghadapi situasi kerja. 

2.4.4 PeningkatanKinerja 

Upaya peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu 

faktor utama bagi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan 

(Rorong, 2007).Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, diantaranya: gaji, lingkungan kerja, dan kesempatan 

berprestasi. 

Dengangaji,lingkungankerja,dankesempatanberprestasidiharapkan 

mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan perusahaan. Kinerja 

menunjukkan kemampuan karyawan meningkatkan produktivitas 

kerjanya,dapatdiartikanataudirumuskansebagaiperbandinganantara 

keluaran (output) dengan masukan (input). Hasibun (2003). Apabila 



47  

 

produktivitas naik hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan 

efisiensi (waktu, bahan, tenaga), dan sistem kerja, teknik produksi, dan 

adanya peningkatan keterampilan tenaga kerja(Ernie, 2005). 

Seperti telah dikutip di atas bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu:  

a. Kompetensi individu, meliputi: Kemampuan dan keterampilan: 

kebugaran fisik dan kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja dan motivasi dan etos kerja: bekerja sebagai 

tantangan dan memberi kepuasan, 

b. Dukungan organisasi, meliputi: Pengorganisasian, penyediaan 

sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi, kenyamanan 

lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja,  

c. Dukungan manajemen, meliputi: Mengoptimalkan pemanfaatan 

keunggulan dan potensi kerja, Mendorong pekerja untuk terus 

meningkatkan kemampuan, Membuka kesempatan yang luas bagi 

pekerja untuk meningkatkan kemampuan, Membantu pekerja dalam 

kesulitan melaksanakan tugas, Membangun motivasi kerja, disiplin 

kerja dan etos kerja, yaitu: menciptakan variasi penugasan, 

membuka tantangan baru, memberikan penghargaan dan insentif, 

membangun komunikasi dua arah (Simanjuntak,2005). 

2.4.5 Penilaian Kinerja 

Penilaian Kinerja biasa di definisikan sebagai prosedur apa saja 

yang meliputi : Penetapan standart kinerja, Penilaian kinerja aktual 



48  

 

karyawan dalam hubungandenganstandart-standart, dan Memberi 

umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang 

tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kineja atau terus berkinerja 

lebih tinggi lagi. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui 

beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional (functional utility), 

keabsahan (validity), empiris (empirical base), sensitivitas (sensitivity), 

pengembangan sistematis (systematic development), dan kelayakan 

hukum (legal appropriateness).(Moeheriono, 2014) 

“Suatu cara mengukur kontribusi- kontribusi dari individu-

individu anggota organisasi kepada organisasinya.” Jadi, penilaian 

kinerja ini diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu 

terhadap organisasi. Penilaian kinerja memberikan mekanisme penting 

bagi manajemen untuk digunakan dalam kinerja sebelumnya dan untuk 

memotivasi perbaikan kinerja perbaikan kinerja individu pada waktu 

yang akan dating. Penilaian kinerja ini pada umumnya mencakup 

semua asperk dari pelaksanaan pekerjaan(Riani, 2015).Dari definisi 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan 

suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja 

pegawainya, dengan tujuan secara umum adalah untuk memberikan 

umpan balik (feedback) kepada pegawainya, dalam upaya memperbaiki 

kinerjanya dan meningkatakan produktivitas perusahaan, khususnya 

yang berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk 

pengembangan pegawai, promosi, dan penyesuaian kompensasi. 
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Kinerja seseorang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Mondy, Noe dan Pemeaux (Haryanto.S.A, 

2007) berikut ini  

 a) Quantity of work : consider the volume of work achieved is 

productivity at an acceptable level. Kuantitas pekerjaan: 

mempertimbangkan volume pekerjaan, produktivitas pada suatu 

level organisasi,  

b) Quality of work : consider accurancy, precision, reatness and 

completeness in handling assigned duties. Mutu pekerjaan: 

mempertimbangkan ketelitian, presisi, kerapihan dan kelengkapan 

di dalam menangani tugas-tugas,  

c) Depandability : consider degree to which employee can be relied on 

to meet work commitments. Kemandirian : mempertimbangkan 

derajat kemampuan karyawan yang mana dapat dipercayakan untuk 

menemukan komitmen karyawan terhadap pekerjaannya. (Gomes, 

2001) 

d) Initiative:considerself-reliance, resourcefulness, and willingness to 

accept responsibility. Inisiatif : mempertimangkan kemandirian, 

fleksibilitas berfikir, dan kesediaan untuk menerima tanggung 

jawab.  

e) Adaptability : consider ability to respond to changing requerements 

and conditions. Kemampuan beradaptasi mempertimbangkan 

kemampuan untuk bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan 
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kondisi-kondisi,  

f) Cooperation : consider ability to work for and with other. 

Areassigments, including overtime, willingly accepted. Kerjasama: 

mempertimbangkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain. 

2.4.6 Manfaat dan Tujuan PenilaianKinerja 

2.4.6.1 Dilihat dari sisi penilai : 

a) Adanya kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi trend 

penilaian kinerja karyawan,  

b) Dapat lebih memahami karyawannya, 

c) Dapat mengembangkan kinerjabawahannya, 

d)Mengidentifikasi peluang untuk merotasi atau merubah tugas 

karyawannya. 

a) Penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan, 

sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan tambahan apa 

saja yang masih harus diberikan kepada karyawan untuk membantu 

agar mampu mencapai standar prestasi yang ditetapkan, 

 b) Penyusunan program sukesi dan kaderisasi, sehingga dapat 

diidentifikasi siapa saja karyawan yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan kariernya dengan dicalonkan untuk menduduk 

ijabatan-jabatan yang tanggung jawabnya lebih besar dimasa depan, 

 c) Pembinaan Karyawan, sehingga dapat menjadi sarana untuk meneliti 

hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasinya. (Ruky,2004). 
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Keuntungan dari diadakannya penilaian kinerja ini tergantung dari 

sisi mana kita memandangnya, apakah itu dari sisi yang dinilai 

yakni karyawannya,sisi penilai yaitu jajaran manajer yang 

melakukan penilaian, atau dari sisi organisasi. Dilihat dari sisi 

karyawannya : 

a) Karyawan bisa mendapatkan feedback dari kinerja mereka 

dimasa lalu dengan akurat, 

b) dapat memberikan gambaran standart penilaian yang mereka 

harapkan,  

c) mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai kekuatan 

dan kelemahan dari dirinya sendiri, 

 d) Dapat membuat perencanaan pengembangan diri sendiri untuk 

meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir kelemahan. 

2.3.6.1 Dilihat dari sisi organisasi :  

a) Meningkatkan komunikasi,  

b) Dapat memberikan motivasi pada karyawannya,  

c) Hubungan yang lebih harmonis, 

d) Dan dari semua itu, tujuan dari diadakannya penilaian kinerja ini 

adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Penilaian kinerja dalam industri jasa atau service dapat dilakukan 

oleh pihak ekternal yaitu dengan melibatkan konsumen sebagai pihak 

penilai kinerja. Perspektif pelanggan jasa, lebih dilihat sebagai 

pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, 
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yangporposinyaberbeda-

bedaantaroutputjasadanserviceencounters(interaksi jasa, disebut pula 

moment of truth), serta berkontribusi secara berbeda terhadap 

pengalaman masing-masing individu pelanggan. (Tjiptono dan 

Chandra, 2005) 

Uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa kinerja karyawan 

perusahaan jasa pelayanan memegang peranan sangat penting untuk 

memberikan efek positif atau negatif pada perusahaan. Oleh sebab itu 

penilaian kinerja karyawan pada perusahaan jasa akan sangat baik 

dilakukan oleh konsumen berdasarkan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan perusahaan tersebut (Haryanto, 2021).Karena 

itu penilaian kinerja oleh pihak eksternal (pelanggan) harus dibarengi 

dengan memahami kualitas berdasarkan persepsi pelanggan, ekspektasi 

pelanggan, kepuasan pelanggan, sikap pelanggan, dan consumer 

delight. Dalam konteks pengukuran kualitas jasa, terdapat dua rerangka 

defisional utama: a) performances-based framework (menetapkan 

perceived performance, tanpa refernsi atau pembanding apapun, 

sebagai perceived quality. b) Standart-based framework 

(konseptualisasi perceived quality relatif atau komparatif, artinya 

kinerja dibandingkan dengan norma atau standar tertentu). (Tjiptono 

dan Chandra,2005) 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh pihak penilai, bedasarkan atas 

kualitas pekerjaan yang berbeda-beda, seperti : kuantitas dan kualitas 
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kerja, pengetahuan mengenai pekerjaanya,kemampuan untuk 

menyelesaikan sebuah permasalahan.  

Adapun menurut Parasuraman yang dikutip dari (Tjiptono dan 

Chandra, 2005) mengatakan bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan 

dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu : Realibilitas/ 

Kehandalan(Cahyani, 2021), yaitu :  

a) Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa yang di 

janjikan dengan segera, akurat , tepat waktu dan memuaskan / dapat 

dipercaya serta dapat menyimpan catatan dan dokumen tanpa 

kesalahan, 

 b) Daya tanggap, yaitu : Kesediaan perusahaan atau kemauan para pegawai 

untuk membantu dan merespon pelanggan dengan segera 

memberikan pelayanan jasa secara tepat dan tanggap serta ada 

kepastian waktu untuk penyampaian jasa, 

c) Jaminan, yaitu: Karyawan perusahaan dapat menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan, dan membuat pelanggan merasa aman pada 

saat melakukan transaksi dengan memberikan pelayanan yang sopan 

sertamampumenjawabpertanyaan-pertanyaanpelanggandenganbaik 

dan memuaskan, 

d) Empati, yaitu : Perhatian khusus yang diberikan perusahaan kepada 

setiap pelanggan untuk melakukan hubungan, komunikasi yang baik 

serta memahami kebutuhan pelanggan, 

e) Bukti fisik, yaitu : Meliputi tampilan fasilitas fisik, peralatan atau 

perlengkapan, karyawan dan peralatan komunikasi harus menarik.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Publikasi Analisis Hasil 

  Penelitian/Tahun/Judul 

 

Data Penelitian 

1 Mardiah Permata sari dan 

Persero 

Jurnal Vol.2 Penelitian ini  

Analisi Pertama, 

prosedur 

  Hosrah Afrizoni (2020). 

Desember 

2020 menggunakan penyusunan anggaran 

  

Analisis Anggran 

operasional  Hal.235-246 

penelitian 

kualitatif dimulai dari penentuan 

  sebagai alat ukur kinerja 

 

deskriftif, data 

primer  pedoman anggran 

  

pada PT.BPR Ganto 

Nagari 

 

data laporan 

dengan metode bottom 

up 

  1954 Lubuk Alung. 

 

anggaran 

operasional persipan anggaran,  

      

PT.BPR 

Nagari 1954 penetapan anggaran,  

      Lubuk Alung pelaksanaan anggaran,  

        Analisi kedua, tahun  

        

2012 pendapatan 

terjadi 

        penerapan anggaran 

        baik, untuk biaya 

        belum dikatakan  

        efektif, tahun 2013  

        pendapatan,beban,laba, 

        sudah efektif. Tahun  

        

2015 pendapatan, 

beban, 

        laba, sudah efektif. 

2 Novi Ayu Riani (2015). 

Jurnal 

Program 

studi 

Data Primer, 

data 

Hasil penelitian dari 

tahun 2009- 

  

Analisis Naggran 

Operasional  

pendidikan 

akuntansi 

 laporan 

anggaran  

tahun 2012 adanya 

selisih 

  sebagai alat ukur kinerja 

FPIPS IKIP 

PGRI 

operasional 

PDAM 

presentase 

menguntungkan 

  

PDAM Kabupaten 

Ponorogo 

Madiun The 

5 th FIPA 

Kabupaten 

Ponorogo 

antara anggran 

operasional  
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pendekatan 

penelitian  

dengan realisasinya 

dan dimulai 

    

 

ini 

menggunakan 

dari tahun 2009-2012, 

sebagai  

    

 

pendekatan 

kualiatif alat ukur kinerja sudah  

    

 

deskriptif 

mencerminkan 

pencapaian kinerja 

        manajemen perusahaan 

        

sesuai dengan 

tanggung 

        jawabnya. 

3 

Tika Sari Sandra 

Waworuntu 

Jurnal 

EMBA Vol.1 

Metode 

penelitian Proses penyusunan 

  

(2013) Evaluasi 

penyusunan 

No.3 Juni 

2013 

Analisis 

deskriptif 

anggaran pada BLU 

RSUP 

  anggran sebagai alat Hal.904-913 

Data primer, 

langsung 

Prof.Dr.R.D kandou 

telah 

  pengendalian manajemen 

Fakutas 

ekonomi  

diperoleh oleh 

pihak 

menggunakan 

pendekatan  

  BLU RSUP Prof.DR.R.D 

jurusan 

akuntansi 

internal dan 

data  

perencanaan, progran 

dan 

  Kondou Manado 

universitas 

Sam 

sekunder 

dikumpulkan 

anggran terpadu 

(PBBS) 

    

Ratulangi 

Manado 

lembaga 

pengumpulan penyusunan anggaran  

    

 

data yang  

sebagai alat 

pengendalian 

    

 

dipublikasikan. 

manajemen berjalan 

dengan baik 

      

2.6 Kerangka Berfikir 

PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perusahaan jasa, maka perlu dilakukan bagaimana 

proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran tersebut, kemudia 

dengan mendapat data dari kabag keuangan dengan mencantunmkan 

anggaran dengan realisasinya barulah ditelusuri untuk mengukur kinerja 

dengan tingkat efektifitas dari penilaian kinerja anggaran yang telah 
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direncanakan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya 

memakai teori Ariel S. Sumange, 2013, Realiasi dibagi dengan anggaran 

dikalikan 100%.  

Kemudian setelahnya ditelusuri penyimpangan dari selisih dilakukan 

dengan cara membandingkan anggaran yang telah dibuat dengan realisasi 

yang dihasilkan mencari sebab dari selisih tersebut.Sehinggaketikaevaluasi 

dilakukan akan menghasilkan sebuah analisis anggaran yang dapat 

memberikan rekomendasi bagi perusahaan 
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Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber ; Olahan peneliti 

 

Prosedur dan Pelaksanaan Anggaran 

Operasional 

Pada PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru 

Anggaran yang 

ditetapkan 

PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru 
 

Realisasi 

Rasio Efektifitas 

( Ariel S. Sumange, 2013 ) 

Selisih Anggaran 

Operasional 
 ( Witjaksono, 2013) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, metode kualitatif 

penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositiveme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alami (sugiyono,2013). 

3.2 Lokasi penelitian 

Yang menjadi tempat penelitian ini adalah PT. Graha Pena Jawa Pos 

yang merupakan perusahaan jasa yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas 

KM.10,5 Pekanbaru-28294. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Dalam Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data berupa 

gambaran umum perusahaan dan data catatan anggaran operasional PT. 

Graha Pena Jawa Pos. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Data Primer, yaitu wawancara langsung dengan bagian Manajer 

operasional dan manajer keuangan PT. Graha Pena Jawa Pos. 

b. Data Sekunder, yaitu catatan pendapatan, biaya dan laporan laba bersih 

dari PT. Graha Pena Jawa Pos. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Wawancara ini ditujukan pada manajer operasional dan manajer 

keuangan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan 

perusahaan.metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

berstruktur. (Sugiyono. 2008) Karena bertujuaan untuk menggali sebanyak 

banyaknya informasi dari pelaku pengelola keuangan sebagai bahan untuk 

menganalisis data. 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu (Sugiyono, 

2008). Data yang akan diambil adalah gambaran umum perusahaaan, 

laporan proyeksi, realisasi dan lain-lain. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pertama, teknik analisis data yang dipakai untuk menjawab 

permasalahan di atas menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti 

melakukan analisis berdasarkan penelaahan dengan cara mengumpulkan data, 

menyajikan data, dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan 

antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi. Analisis data 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini memberikan gambaran yang 

cukup jelas tentang permasalahan penelitian dan penyelesaian yang 

berhubungan dengan fenomena yang diselidiki pada PT. Graha Pena Jawa 

Pos dapat diuraikan dengan baik. 

Kedua, untuk mengukur kinerja dengan tingkat efektifitas hanya melihat 
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dari segi tercapainya seluruh kegiatan yang telah direncanakan yang diperoleh 

dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Hasil perbandingan 

tersebut akan menghasilkan presentase yang akan menunjukkan efektifitas 

dari anggaran yang dibuat. Semakin besar presentase realisasi output, maka 

keefisienan akan dinilai baik karena mampu merealisasikan seluruh kegiatan 

yang telah direncanakan dan telah dialokasikan anggarannya. Menurut 

Mahsun dalam Ariel S.Sumenge (2013) efektifitas dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus berikut : 

    Realisasi anggaran 

Rasio Efektifitas =     X 100 % 

      Anggaran 

 

Menurut Keputusan Kementian Keuangan Republik Indonesia No. 

22/PMK.02/2021. 

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Anggaran 

Rasio Perbandingan Tingkat Penilaian   

> 90 % Sangat Baik   

80 % - 90 % Baik   

60 % - 80 % Cukup   

50 % - 60 % Kurang   

< 50 % Sangat Kurang   
 

Ketiga, Tenik Analisis data Witjaksono (2013) varians atau selisih adala 

perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil.Varians memberikan 

indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak berjalan sebagaimana yang 

direncanakaAnalisis ini dilakukan dengan caramenganalisis anggaran 

operasional dan realisasi dari anggaran tersebut. Analisis ini dilakukan guna 

mendapatkan perbandingan yang dinamankan penyimpangan akan timbul 

efiensi (Favorable) dan inefisiensi (unfavorable). 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Deskripsi Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Graha Pena Riau adalah sebuah divisi property yang dikembangkan 

oleh Riau Pos Group menjadi pusat perkembangan modern di bangun 

dengan 11 lantai yang terletak di komp Riau Pos Group PT. Graha Pena 

Jawa Pos berlokasi di jalan Jendral A. Yani no. 88 Ketintang Gayunan 

Surabaya 60231, Indonesia. Sedangkan untuk Wilayah Riau, terletak di 

jalan HR. Soebrantas Km 10,5 Panam, Pekanbaru Riau, gedung ini terdapat 

redaksi surat kabar Riau Pos  (beserta jumlah surat kabar, tabloid, dan 

majalah masa milik anak perusahaan Riau Pos) serta studio RTV. Tidak 

hanya perusahaan Riau Pos Group yang ada di Gedung Graha Pena Riau, di 

gedung ini juga ditempati oleh Perusahaan lain, baik Negeri, Swasta, 

BUMN, dll. Selain itu, Graha Pena juga menyediakan ruang untuk Meeting, 

Event dan Wedding. Graha Pena Riau merupakan cabang dari PT. Graha 

Pena Jawa Pos yang ada di Surabaya. Graha Pena Riau ini diresmikan pada 

tahun 2015, dengan luas 10 ribu meter persegi yang didirikan oleh Rida K 

Liamsi. 

Visi Menjadi perusahaan yang dapat memberikan kontribusi bagi 

karyawan, seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, serta memberikan nilai 

tambahan kepada semua pihak yang terkait dengam perusahaan property 

terbaik. 
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Misi : 

a. Menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan 

jangka panjang, baik itu dalam volume penjualan. 

b. Membangun sumberdaya manusia dan melahirkan pemimpin yang 

sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan dan etika social. 

c. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

d. Menciptakan pendapatan perkapita penduduk sekitarnya. 

Tujuan Perusahaan ; 

a. Menjadikan perusahaan yang dapat memberikan kontribusi bagi 

karyawan, seluruh lapisan masyarakat. 

b. Membangun sumber daya manusia ( SDM ) dan melahirkan 

pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan dan etika 

social. 

c. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

d. Menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan dan 

jangka panjang, baik itu dalam volume penjualan. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Sumber : Kabag SDM dan Umum PT. Graha Pena Jawa Pos 

4.1.3 Uraian Tugas (Job Description) bagian/unit kerja 

1. Kabag Marketing 

Kegiatan di bidang marketing yang berlangsung di PT. Graha Pena Jawa 

Pos ( Wilayah Riau ) Graha Pena Riau secara umum meliputi kegiatan 

promosi yang dilakukan baik itu secara online maupun terjun langsung ke 

lapangan. Bidang marketing ini mengurus semua yang berhubungan 

dengan promosi, baik mengurus tenant yang ingin menyewa ruangan 

maupun penyewaan gedung untuk acara-acara wisuda, event, dan lainnya. 

Tidak itu saja bidang marketing juga mengurus surat perjanjian, baik itu 

membuat surat perjanjian maupun perpanjangan surat bagi tenant yang 

GENERAL 
MANAGER 

RENI SANOPA 

KABAG 
KEUANGAN 

LILIS ANDRIANI 

STAFF KEUANGAN 

DIA AYU 

KABAG TEKNIK 

YULIANDA AIKO 

STAFF TEKNIK 

KABAG SDM DAN 
UMUM 

RUDI YULISMAN 

OUTSOURCING 

SATPAM, PARKIR, 
HOUSEKIPING 

MARKETING 

FAUZAN ADHA. P 

RESEPSIONIS 

MERI 

MANAGER OPERASIONAL 

ANDRIADI 
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ada di gedung tersebut. 

2. Bidang Umum dan SDM 

Bidang Umum dan SDM ini tugasnya juga banyak secara umum 

tugasnya seperti membeli barang kemudian memasukkan kedalam laporan 

pembelian serta memeriksa stok persediaan barang yang tersedia. 

Kemudian struk pembayaran akan diberikan kebagian keuangan agar 

dimasukkan kedalam kas perusahaan, tidak hanya itu saja bagian umum 

dan sdm ini juga mengatur tentang karyawan seperti merekrut karyawan, 

menegur karyawan dan apapun yang berhubungan dengan karyawan. 

3. Bidang Keuangan 

Bidang keuangan ini mengatur seluruh keuangan baik uang masuk dan 

uang keluar, menyusun laporan akhir bulan, memasukkan pembelian 

barang ke kas perusahaan serta mengeluarkan gaji karyawan, dan lainnya. 

Beberapa Pedoman Anggaran di PT. Graha Pena Jawa Pos 

a. PengertianAnggaran 

Menurut perusahaan pengertian dari anggaran adalah rencana yang 

akan dilaksanakan di masa yang akan datang yang dirumuskan secara 

bersama-sama oleh pimpinan dan karyawan yang dipilih. 

b. Periode 

Anggaran disusun spertahun ada juga prognosis yang disusun setiap 

bulan atau triwulan, penyusunan anggaran sesuai kalender anggaran 

yang telah ditetapkan oleh bagian anggaran bersama timanggaran. 

c. Pengesahan 

Anggaran yang telah selesai disusun akan disahkan oleh Direksi. 

d. Pendekatan 

Penyusunan anggaran dimulai dari pengarahan Direksi kemudian 

diserahkan masing-masing bagian untuk menyusun selanjutnya 
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dikumpulkan, dibicarakan, didiskusikan bersama-sama. 

Dalam pembahasan ini yang menjadi masalah adalah anggaran 

operasional. Anggaran operasional, yaitu rencana kerja perusahaan yang 

mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh 

pendapatan didalam suatu periode tertentu. Prosedur penyusunan dengan 

menggunakan metode anggaran secarah bawa keatas(buttom up), yaitu 

dimana penyusunan anggaran disusun dan disiapkan oleh pihak yang 

akan melaksanakan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan 

bahwa bagian tersebut lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh 

bagiannya.  

4. Bidang Teknik 

Bidang teknik mengurus semua yang berhubungan dengan gedung, baik 

itu perbaikan ac, toilet yang rusak, mengontrol cctv, memperbaiki lift 

yang rusak, dan lainnya. 
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BAB VI 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasis analisis data yang telah dilakukan mengenai analisis 

anggaran operasional sebagai alat ukur kinerja pada PT. Graha Pena Jawa Pos 

(Pekanbaru), ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut : 

1. Proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh PT. Graha Pena Jawa 

Pos Pekanbaru terlihat baik, hal ini terlihat dengan telah terlaksananya 

prosedur penyusunan anggaran secara seksama, dan terpadu sesuai 

dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam prosedur penyusunan 

anggaran operasional, perusahaan menggunakan metode penyusunan dari 

bawah ke atas (buttom up) sehingga lebih mendukung fungsi anggaran 

karena bawahan ikut disertakan dalam proses penyusunan anggaran dan 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

2. Kinerja perusahaan yang ditinjau dari penyusunan dan penerapan 

anggaran operasional dengan menggunakan rasio efektifitas pad 

PT.Graha Pena Jawa Pos tahun 2020 belum efektif, dikarenakan belum 

terjadi keseimbangan pada pendapatan dan beban yang mengakibatkan 

laba tidak efektif yang berarti perusahaan belum efektif. Sedangkan pada 

tahun 2021 sudah terjadi keseimbangan antara pendapatan dan beban 

yang membuat tercapainya laba dapat dikatakan perusahaan sudah 

mencapai kriteria efektif. 

Jadi, kinerja perusahaan yang ditinjau dari penyusunan dan penerapan 
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anggaran operasional, dengan menggunakan rasio efektifitas pada PT. 

Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru dari tahun 2020 ke tahun 2021 

mengalami peningkatan semakin baik, mengalammi peningkatan pada 

penyusunan, dan peningkatan pada penerapan anggaran. Kemampuan 

perusahaan menekan beban/biaya dan meningkatkan pendapatan 

mengakibatkan peningkatan pada laba, sehingga perusahaan dikategorika 

sudah mencapai kriteria efektif, mengalami perbaikan, dan peningkatan 

yang baik ditahun berikutnya. 

3. Dari data-data yang ada menunjukkan bahwa anggaran sudah berfungsi 

sebagai alat ukur kinerja, karena dalam menilai kinerja karyawan pada 

tiap bagian dan pada tiap perusahaan membandingkan anggaran dan 

realisasinya yang kemudian ditelusuri penyebab dari penyimpangan 

tersebut dan selanjutnya diambil tindakan koreksi yaitu tindakan untuk 

mencegah terulangnya ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran. 

6.2 SARAN 

Dari kesimpulan diatas peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Graha Pena Jawa Pos Pekanbaru 

a. Dalam pengendalian manajemen walaupun sudah baik dan efektif tapi 

masih harus dipertahankan lagi agar manajemen di PT. Graha Pena 

Jawa Pos tetap terkendali. 

b. Sebaiknya biaya-biaya yang pasti terealisasi setiap tahunnya dibuat 

dalam anggaran perusahaan, hal ini untuk menghindari penyimpangan 

yang tidak menguntungkan dalam jumlah besar. 
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c. Perlu adanya komitmen bersama pada seluruh level manajemen 

perusahaan terhadap anggaran yang telah ditetapkan sehingga tercapai 

tujuan perusahaan dari penetapan anggaran tersebut. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

Untuk penelitian berikutnya pengukuran tidak hanya menggunakan 

anggaran rasio efektifitas dan varians(penyimpangan) saja tetapi juga bisa 

menggunakan pengukuran kinerja lainnya yaitu dengan Balance 

scorecard maupun value for money. 
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Daftar Pertanyaan Mengenai Latar Belakang Masalah pada PT. Graha Pena 

Jawa Pos (Pekanbaru) 

1. Mengapa Realisasi Pendapatan sewa dan service charge mengalami penurunan 

ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020? 

Jawab : Realisasi pendapatan service charge mengalami penurunan pada tahun 

2021 dibandingkan dengan 2020 disebabkan keluarnya tenant yang 

berkantor di PT. Graha Pena Jawa Pos memilih untuk berkantor di 

ruko-ruko dengan tujuan meminimalisir biaya, dan adanya tenant 

yang tidak meneruskan kontraknya dikarenakan habisnya kontrak 

kerja dan tidak melanjutkan kontraknya. ”Bapak Andriadi dan Ibu 

Lilis” 

Untuk total Tenant tahun 2020 terdiri 7 tenant yang keluar 

sedangkan 2021 terdiri 3 tenant yang keluar, hal ini menjadi 

pertanyaan mengapa tahun 2020 tentant yang keluar 7 dan tahun 

2021 tenant yang keluar hanya 3 tapi pendapatan lebih besar 

dibandingkan tanuh 2020, hal ini disebabkan karena untuk tenant 

yang keluar ditahun 2020 hanya yang menyewa Virtual Office dan 

Instan Office sehingga pendapatan lebih tinggi, dan tahun 2021 

tenant keluar sebanyak 3 karena pada tahun ini tenant keluar yang 

menyewa Reguler office dan Instan Office yang harganya lebih 

mahal.” Bapak Fauzan. 

 

 



 

 

2. Ada berapa kategori perusahaan yang ada didalam PT. Graha Pena Jawa Pos? 

Jawab : Sewa perkantoran di PT. Graha Pena Jawa Pos memiliki 2 kategori 

tenantyaitu Group dan Non Group, dimana tenant group ini terdiri dari 

PT. Riau Pos Media, PT. Riau Graindo, PT. Riau Televisi, sedangkan 

untuk non group seperti Panen saham, Aplikanusa lintasarta, CMA, 

Mizuho dan lain sebagainya. Untuk jenis Office di PT. Graha Pena 

Jawa Pos ada 4 jenis Reguler office, Instan Office, CoWorking Office, 

dan Virtual office. Untuk Reguler office tenpat lebih luas, kuota 

didalamnya bisa mencapai belasan karyawan dan harga lebih mahal, 

untuk Instan office ruangan sudah tersedia, kuota maksimal 3 orang 

dan biaya sedikit murah, untuk Co Working tempat sudah disediakan, 

bebas kapan saja masuk, dan hanya untuk 1 orang untuk biaya 

dibawah instant office, dan untuk virtual office hanya penempatan 

nama perusahaan saja untuk alamat pengiriman dokumen, biaya juga 

lebih murah dibawah CoWorking. 

3. Mengapa Realisasi Pendapatan Utilitas mengalami penurunan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020? 

Jawab : Pada tahun 2021 pendapatan utilitas mengalami penurunan yang 

signifikan selisih Rp. 1.793.543.326 hal diakibatkan adanya tenant 

yang sewa reguler office dan Instan office yang keluar sehingga 

mempengruhi pendapatan utilitas dan banyaknya tahun 2021 akibat 

dari covid-19 karyawan diperusahaan memilih untuk WFH sehingga 

karyawan tidak masuk kekantor.”Ibu Lilis” 



 

 

4.  Mengapa Realisasi Biaya Gaji dan Tunjangan mengalami kenaikan ditahun 

2021 dibandingkan dengan tahun 2020? 

Jawab : Kabag keuangan ibu lilis andriani bahwa gaji dan tunjangan 

mengalami kenaikan pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun ini 

adanya tambahan untuk karyawan honorer yang diletakkan dibagian 

staff keuangan dan teknik, serta meningkatnya besarnya lembur 

karyawan, dan adanya biaya perjalanan dinas dari GM perusahaan, hal 

ini yang menyebabkan gaji dan tunjangan tahun 2021 mengalami 

kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. 

5. Mengapa Realisasi Biaya Penyusutan dan Amortisasi mengalami kenaikan 

ditahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 

Jawab : Pada tahun 2021 biaya penyusutan dan amortisasi mengalami 

kenaikan yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan adanya biaya 

kopasitor bank, mesin vacuum, Join, O-Ring yang awalnya masuk 

uang muka ternyata ada perintah dari pusat bahwa biaya ini 

dimasukkan kedalam Inventaris kantor, sehingga menyebabkan biaya 

pada tahun 2021 mengalami kenaikan ditahun 2020.” Ibu lilis” 

6. Realisasi Biaya perlengkapan kantor mengalami kenaikan ditahun 2021 

dibandingkan dengan tahun 2020. 

Jawab : perlengkapan kantor mengalami kenaikan karena pada tahun 2021 

adanya penambahan perlengkapan kantor seperti HVS dengan 

penggunaan kertas yang berlebihan untuk pembuatan invoice, kontrak 

dan sebagainya, penambahan orderan Tissue yang dipakai oleh pihak 



 

 

atalian dipos penjaga parkir, Kertas parkir mengalami peningkatan 

order karena kertas parkir banyak digunakan dan sudah mulai 

diperbolehkan untuk mengadakan wedding dan seminar. “Ibu Lilis” 

7. Pembahasan Hasil dengan Manajer Operasional dengan Kabag keuangan  

Hasil wawancara oleh manajer operasional pada PT. Graha Pena Jawa 

Pos Pekanbaru bahwa suatu anggaran yang baik adalah “Yang sulit dicapai 

tetapi masih dapat dicapai, mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan” 

maksud dari kutipan tersebut ialah ketika sudah ditetapkan anggaran ternyata 

keadaan seperti musibah covid datang para manajemen akan melakukan revisi 

anggaran untuk menyesuaikan keadaan, namun ketika anggaran sudah 

ditetapkan peraturan pemerintah yang tidak mengizinkan untuk gedung 

beroperasi, sehingga inilah yang menjadi suatu tantangan bagi para manajemen 

perusahan.. Pada PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) anggaran terdiri dari 

dua anggaran yaitu : 

Anggaran dana (kas) adalah anggaran yang dibuat untuk menargetkan 

berapa dana yang harus dimiliki dan diperoleh oleh PT. Graha Pena Jawa PO 

dari Tenant perusahaan danmasyarakat yang akan menyewa gedung untuk 

wedding,mempersiapkan perencanaan serta aktifitas perusahaan dengan baik. 

Sehingga perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan mampu bersaing dengan 

perusahaan lain yang bergerak dibidang pengelolaan jasa untuk sewa 

perkantoran dan wedding. Anggaran operasional adalah dalam pengelolaan 

sewa gedung tersebut akhirnya tetap harus dukur berapa pendapatan yang 

diperoleh oleh perusahaan serta berapa biaya berupa gaji dan biaya operasional 



 

 

lainnya yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. 

Pelaksanaan anggaran operasional pada PT. Graha Pena Jawa Pos 

(pekanbaru) yang diterapkan adalah sebagai berikut : 

Penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dikelola 

dalam rangka pelaksanaan urusan perusahaan tersebut, yang dimaksud dalam 

pernyataan diatas adalah uang yang diterima dijadikan pemasukan bagi 

perusahaan dan uang yang dikeluarkan digunakan untuk keperluan perusahaan 

seperti biaya gaji, biaya keperluan kantor dan lainnya. 

Uang yang diterima oleh perusahaan wajib disetorkan ke rekening kas 

pada kabag keuangan, yang dimaksud dalam pernyataan diatas adalah uang 

yang diterima wajib diketahui oleh kabag keuangan dan terdapat bukti 

penerimaan seperti tanda tangan pada kwitansi dan rekening koran pada bank. 

Jumlah total belanja yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah estimasi 

untuk pengeluaran operasional perusahaan, yang dimaksud dalam pernyataan 

diatas adalah budget yang ditetapkan perusahaan perbulan harus sesuai dengan 

yang dibelanjakan contohnya budget bulan februari 5.000.000 total yang 

dibelanjakan juga 5.000.000. 

Pengeluaran tidak dibebankan pada anggaran belanja yang telah dibuat 

form order, jika pengeluaran tidak cukup tersedia dalam form order 

pengeluaran ini dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat yang diusulan 

melalui rancangan perubahan form order atau disampaikan dalam laporan 

realisasi anggaran, yang dimaksud dalam pernyataan diatas ialah ketika sudah 

ditetapkan barang yang akan dibeli dan tercatat di form order, tiba-tiba ada 



 

 

barang lain yang dibutuhkan segera, barang yang sudah terbeli dan tidak 

tercatat diform order bulan ini akan di catat di form order bulan berikutnya. 

Belanja perusahaan berpedoman hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh perusahaan., yang dimaksud dalam pernyataan diatas 

adalah bahwa PT. Graha Pena Jawa Pos (pekanbaru) melaksanakan belanja 

dengan mempertimbangkan barang yang paling dibbutuhkan, pencatatatan 

form order dilakukan setiap bulan dan sudah ditetapkan harga dari barang 

tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan manajer operasional dan kabag keuangan 

pendapatan tahun 2020 dinyatakan kurang efektif disebabkan keluarnya tenant 

yang berkantor di PT. Graha Pena Jawa Pos memilih untuk berkantor di ruko-

ruko dengan tujuan meminimalisir biaya, dan adanya tenant yang tidak 

meneruskan kontraknya dikarenakan habisnya kontrak kerja dan tidak 

melanjutkan kontraknya. Untuk rasio efektifitas pendapatan tahun 2020 

dinyatakan kurang efektif hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 adanya 

covid-19 yang menyebabkan banyak tenant yang keluar 

Sewa perkantoran di PT. Graha Pena Jawa Pos memiliki 2 kategori 

tenant yaitu Group dan Non Group, dimana tenant group ini terdiri dari PT. 

Riau Pos Media, PT. Riau Graindo, PT. Riau Televisi, sedangkan untuk non 

group seperti Panen saham, Aplikanusa lintasarta, CMA, Mizuho dan lain 

sebagainya. Untuk jenis Office di PT. Graha Pena Jawa Pos ada 4 jenis Reguler 

office, Instan Office, CoWorking Office, dan Virtual office.  

Untuk Reguler office tempat lebih luas, kuota didalamnya bisa 



 

 

mencapai belasan karyawan dan harga lebih mahal, untuk Instan office ruangan 

sudah tersedia, kuota maksimal 3 orang dan biaya sedikit murah, untuk Co 

Working tempat sudah disediakan, bebas kapan saja masuk, dan hanya untuk 1 

orang untuk biaya dibawah instant office, dan untuk virtual office hanya 

penempatan nama perusahaan saja untuk alamat pengiriman dokumen, biaya 

juga lebih murah dibawah CoWorking.  

Hasil wawancara dengan kepala bidang keuangan bahwa pada tahun 

2020 pendapatan utilitas mengalami penurunan hal diakibatkan adanya tenant 

yang sewa reguler office dan Instan office yang keluar sehingga mempengruhi 

pendapatan utilitas dan karena covid-19 karyawan diperusahaan memilih untuk 

WFH sehigga karyawan tidak masuk kekantor, lalu pendapatan parkir yang 

sedikit dikarenakan tidak diperbolehkannya acara wedding atau seminar 

berlangsung digedung ini, melihat penurunan yang sangan signifikan hal ini hal 

ini perlu untuk fungsi pengendalian meningkatkan keefektifannya. 

Hasil wawancara dengan kabag keuangan ibu lilis andriani bahwa 

biayagaji dan tunjangan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dikarenakan 

pada tahun ini adanya tambahan untuk karyawan honorer yang diletakkan 

dibagian staff keuangan dan teknik, serta meningkatnya besarnya lembur 

karyawan, dan adanya biaya perjalanan dinas dari GM perusahaan. Kemudian 

biaya listrik, dan air. Pemakaian lift pengangkut orang dan pengangkut barang 

yang digunakan, serta air yang digunakan setiap saat untuk perawatan tanaman 

dan kebutuhan lainnya. 

Pada tahun 2020, penyusunan dan penerapan anggaran operasional pada 



 

 

PT. Graha Pena Jawa Pos (Pekanbaru) belum dapat dikategorikan efektif, 

dikarenakan belum tercapainya keseimbangan antara anggaran pendapatan 

dengan anggaran beban. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rasio beban 

lebih besar daripada pendapatan. Menurut Jupie Jusuf (2008) “ Bila perusahaan 

dapat menekan biaya operasional, maka perusahaan akan dapat meningkatkan 

laba bersih. Demikian juga sebaliknya, bila terjadi pemborosan biaya (seperti 

pemakaian alat kantor yang berlebihan) akan mengakibatkan menurunya net 

profit”. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti kinerja perusahaan belum 

baik dan belum dapat dikatakan efektif. 

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas pada pendapatan, beban dan 

laba yang terjadi pada tahun 2020. Pada pendapatan, sudah terjadi penerapan 

anggaran yang baik dengan diimbangi oleh anggaranbeban yang baik, sehingga 

mengakibatkan tercapainya anggaran laba yang efektif. Jadi penyusunan dan 

penerapan anggaran operasional pada PT. Graha Pena Jawa Pos pekanbaru 

dapat dikategorikan efektif, karena sudah tercapainya keseimbangan antara 

anggaran pendapatan, anggaran beban dan anggaran laba. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional bahwa pada 

tahun 2021 sudah mulai stabil dengan kondisi wabah yang melanda masyarakat 

dunia, khususnya indonesia yang berdampak pada perekonomian, sehingga 

pada tahun 2021 karyawan kantor sudah mulai aktif dan tidak WFH, kemudian 

sudah di izinkan untuk melaksanakan wedding dengan mematuhi protokol 

kesehatan dari pemerintah kota pekanbaru. 

 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional dengan 

kabag keuangan bahwa biaya gaji dan tunjangan mengalami selisih yang 

diakibatkan datangnya GM dari Batam secara tiba-tiba dan penambahan 

karyawan honorer untuk staf keuangan dan teknik yang pada saat itu belum 

diklakukannya revisi anggaran. Untuk perlengkapan kantor mengalami selisih 

penggunaan HVS dan kertas parkir yang berlebihan dan perlengkapan kantor 

lainnya. Untuk pemeliharaan dan perbaikan gedung yang mengalami 

kebocoran dan perbaikan ruangan untuk tenant baru sehingga banyak 

mengelurkan dana untuk perbaikan dan pembelian barang baru. Pada bagian 

tersebut perlu ditelusuri biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran, sehingga 

untuk menyimpang anggaran untuk tahun mendatang tidak terulang kembali 

atau selisih diminimalisir.Hasil wawancara dengan kabag keuangan bahwa 

biaya penyusutan dan amortisasi mengalami selisih yang signifikan 

dikarenakan ada biaya kapasitor bank, mesin vacum, join, dan O-ring 

diletakkan salah akun yang dimasukkan keakun uang muka karena ada perintah 

dari atasan jadi diganti untuk dimasukkan ke inventaris kantor.untuk 

perlengkapan kantor mengalami selisih karena keadaan covid-19 sudah mulai 

stabil penggunaan kertas HVS dan kertas parkir sudah mulai banyak. 

Pemeliharaan dan perbaikan gedung mengalami selisih karena dilakukan 

renovasi ruangan, kemudian pembuatan pagar gedung, pengganti kerusakan 

komputer admin parkir dan palang parkir yang rusak akibat dari demo imigran 

IOM. Gaji dan tunjangan mengalami selisih adanya penambahan securty dan cs 

kantor. Kebersihan mengalami selisih yang diakibatkan musibah yang 



 

 

mengakibatkan pepohonan rusak dan kantor PT. Riau graindo mengalami 

kerusakan parah puing-puing berserakan dan sampah dari tenant lain yang 

menumpuk . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTOH : FORM ORDER ANGGARAN BULANAN PT. GRAHA PENA JAWA 

POS PEKANBARU 
 

 
 



 

CONTOH : INVOICE TAGIHAN SEWA TENANT PT. GRAHA PENA JAWA 

POS PEKANBARU 

 

 



 

DOKUMENTASI WAWANCARA 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

DOKUMENTASI GEDUNG PT. GRAHA PENA JAWA POS  

PEKANBARU 
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