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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

      Hasil penelitian Fadjar Harimurti (2008) tentang penyusunan anggaran 

perusahaan sebagai alat manajemen dalam pencapaian tujuan yaitu Anggaran 

sebagai peralatan manajemen di bidang perencanaan dan pengawasan ternyata 

tidak begitu saja dapat diperoleh manfaatnya secara penuh dan berimbang oleh 

perusahaan yang telah menggunakannya tanpa ada usaha khusus dengan 

persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Antara lain tingkat penggunaan sistem 

akuntansi keuangan dan akuntansi biaya sampai tingkat batas tertentu. Kegunaan 

anggaran yang pokok adalah sebagai pedoman kerja, sebagai alat 

pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja. Bilamana 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut, nampaklah bahwa 

budget mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang 

berhubungan dengan penyusunan rencana (planning), pengkoordinasian kerja 

(coordinating), dan pengawasan kerja (controling). 

 Berdasarkan hasil penelitian Wardoyo dan Adriyanto (2011) mengenai Proses 

Penyusunan Anggaran Pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yaitu 

anggaran penjualan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah disusun dan 

diterapkan secara memadai. Hasil persentase sebesar 85.50% atas pengukuran 

manfaat anggaran penjualan sebagai alat bantu manajemen dalam meningkatkan 

efektivitas pengendalian penjualan. Serta kelemahan perusahaan antara lain PT 
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Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki struktur organisasi yang membagi 

tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab 

yang tegas. Berdasarkan analisis terhadap struktur organisasi PT Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero), penulis menemukan adanya kelemahan, perihal posisi 

jabatan dari Bagian Satuan Pengawasan Intern perusahaan. Posisi jabatan Bagian 

Satuan Pengawasan Intern perusahaan, setara dengan jabatan Kepala Bagian. Hal ini 

dapat menimbulkan hal yang riskan seperti berkurangnya independensi, kredibilitas 

maupun terjadinya conflict of interest pada Satuan Pengawasan Intern. Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitiannya adalah deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus. 

Sedangkan penelitian Watania (2013) yang meneliti mengenai analisis varians 

biaya operasional dalam mengukur efektivitas pengendalian biaya operasional PT. 

Pegadaian. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu 

melakukan suatu perencanaan yang matang dan pengendalian yang efektif 

terhadap biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan operasionalnya. PT. 

Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga formal di Indonesia yang 

bergerak dibidang jasa yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan 

pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Dalam 

kegiatannya pemberian produk jasa pegadaian dikenakan biaya operasional, 

karena pada setiap kegiatannya terdapat biaya-biaya tertentu yang diperlukan 

dalam menjalankan kegiatan operasinya. Pentingnya pengendalian biaya terhadap 

biaya operasionalnya membantu perusahaan dalam menganalisis varians biaya 

operasional yang terjadi, agar realisasi biaya yang terjadi tidak melebihi dari 

anggaran yang ditetapkan sebelumnya sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. 
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Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Hasil penelitian dari analisis varians biaya operasional di Kantor 

Wilayah VI PT. Pegadaian (Persero) Manado, terjadi penyimpangan biaya baik itu 

penyimpangan tidak menguntungkan (unfavorable) atau penyimpangan 

menguntungkan (favorable). Namun untuk pengendalian terhadap biaya 

operasional diperusahaan sudah efektif, karena adanya usaha perbaikkan yang 

dilakukan perusahaan pada setiap biaya yang terjadi penyimpangan. 

Berdasarkan review penelitian terdahulu, persamaan dari peneliti pertama, 

kedua, dan ketiga yaitu mengenai topik yang diteliti tentang anggaran operasional 

dan jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Perbedaannya untuk 

penelitian pertama, kedua dan ketiga terdapat pada kasus yang diteliti, objek 

penelitian dan teknik analisis data yang masing-masing disesuikan dengan objek 

yang diteliti. Penelitian sekarang mengacu pada studi kasus tentang perencanaan 

dan pengendalian laba dengan unit analisis penyusunan anggaran operasional, 

sedangkan objek dilakukan pada perusahaan rokok PT Gandum Malang. 

B. Landasan Teori 

1. Anggaran 

Menurut Garrison, dkk (2007:4) definisi anggaran (budget) adalah rencana 

terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber 

daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan anggaran menurut 

Nafarin (2007:11) adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah periodik) yang 

disusun berdasakan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan 

rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara 
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kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran 

merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. 

Menurut Carter (2009:13) anggaran adalah pernyataan yang terkuantifikasi 

dan tertulis dari rencana manajemen. Seluruh tingkatan manajemen sebaiknya 

terlibat dalam membuatnya. Anggaran yang dapat dilaksanakan meningkatkan 

koordinasi dari pekerja, klarifikasi kebijakan, dan kristalisasi rencana. Anggaran 

juga menciptakan harmoni internal dan kebulatan suara yang lebih besar antara 

manajer dan pekerja berkaitan dengan tujuan. Selain  itu, anggaran juga 

merupakan rencana keuangan yang biasanya mencakup periode satu tahun serta 

merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang efektif dalam organisasi. 

(Anthony dan Govindarajan, 2005: 1) 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan suatu rencana manajemen yang disusun secara sistematis, terperinci, 

dan formal. Meliputi seluruh aktivitas perusahaan dan dinyatakan secara 

kuantitatif dalam periode waktu tertentu. Selain itu, anggaran dapat dijadikan 

sebagai alat manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2. Manfaat dan Tujuan Anggaran 

Manfaat anggaran menurut Nafarin (2007:19) adalah sebagai berikut : 

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan 

karyawan.  

c. Dapat memotivasi karyawan.  
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d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan.  

e. Menghindarkan pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.  

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

dimanfaatkan seefisien mungkin.  

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 

Menurut Garrison., dkk (2007:5) anggaran memiliki beberapa manfaat sebagai 

berikut : 

a. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada 

seluruh organsasi. 

b. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa 

depan. Tanpa penyusunan anggaran, maka akan terlalu banyak manajer yang 

harus menghabiskan waktunya unntuk mengatasi berbagai masalah darurat. 

c. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai 

bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin. 

d. Proses penganggaran dapat mengungkap adanya potensi masalah sebelum 

masalah itu terjadi. 

e. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas seluruh organisasi dengan cara 

mengintegrasikan rencana dari berbagai bagian. Penganggaran ikut 

memastikan agar setiap orang dalam organisasi menuju tujuan yang sama. 

f. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolok ukur 

untuk mengevaluasi kinerja sebelumnya. 

Adapun tujuan anggaran menurut Nafarin (2007:19) antara lain: 
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a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana.  

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

c. Merinci jenis sumber dana dicari maupun jenis investasi dana, sehingga 

dapat mempermudah pengawasan.  

d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal.  

e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran 

menjadi jelas dan nyata terlihat.  

f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

3. Karakteristik dan Keterbatasan Anggaran 

Anggaran merupakan bagian yang penting untuk perencanaan efektif jangka 

pendek dan kontrol dalam organisasi. Penyelenggaraan anggaran bisanya meliputi 

waktu satu tahun dan menyatakan pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun 

itu. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:46), anggaran mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan. 

b. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin 

didukung dengan jumlah non-moneter (contoh: unit yang terjual atau 

diproduksi). 

c. Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. 
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d. Merupakan perjanjian manajemen, bahwa manajer setuju untuk 

bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dari anggaran. 

e. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari 

pembuat anggaran. 

f. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

g. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran 

dan perbedaannya dianalisis dan dijelaskan. 

Meskipun banyak manfaat yang diperoleh denagn menyusun anggaran, tetapi 

anggaran juga tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan. Berikut merupakan 

keterbatasan anggaran menurut Adisaputro dan Marwan (2003:53) : 

a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, 

kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik 

kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 

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

apabila dilaksanakan sungguh-sungguh. 

c. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

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

diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes. 

Sedangkan batasan-batasan anggaran menurut Nafarin (2007:20) adalah 

sebagai berikut: 
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a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga 

mengandung unsur ketidakpastian. 

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

yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun 

anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran 

tidak akan efektif 

Menurut Supriyono (2001:86), meskipun anggaran memiliki banyak 

keunggulan, namun anggaran juga memiliki beberapa keterbatasan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan dan anggaran didasarkan pada estimasi atau proyeksi yang 

ketepatannya tergantung kepada kemampuan pengestimasi atau 

pemroyeksi. Ketidakpastian estimasi mengakibatkan manfaat perencanaan 

tidak dapat dicapai. 

b. Perencanaan anggaran didasarkan pada kondisi dan asumsi tertentu. Jika 

kondisi dan asumsi yang mendasarinya berubah maka perencanaan dan 

anggaran harus dikoreksi. 

c. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen hanya jika semua pihak, 

terutama para manajer, terus bekerja sama secara terkoordinasi dan 

berusaha mencapai tujuan. 

d. Perencanaan dan anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen 

dan pertimbangan manajemen. 
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4. Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya 

merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi perusahaan,namun tugas ini 

tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada pemimpin tetapi dapat diberikan 

kepada bagian lain.dalam menyusun anggaran harus mempertimbangkan syarat 

syarat tertentu. Menurut Supriyono (2001:87) syarat-syarat yang diperlukan dalam 

penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : 

a. Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 

dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 

tegas . 

b. Adanya sistem akuntansi yang memadai. 

Sistem akuntansi yang memadai meliputi: penggolongan rekening yang 

sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan 

dan dihitung penyimpangannya, pencatatan akuntansi memberikan 

informasi mengenai realisasi anggaran,laporan didasarkan kepada 

akuntansi pertanggungjawaban. 

 

c. Adanya penelitian dan analisis. 

Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi 

sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisa prestasi. 

d. Adanya dukungan dari para pelaksana. 



15 
 

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 

dukungan aktif dari para pelaksana dari tingkat atas maupun bawah. 

Sedangkan menurut Nafarin (2007:11) faktor-faktor yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam 

perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan  

b. Data masa lalu 

c. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi 

d. Pengetahuan tentang taktik, dan strategi pesaing 

e. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah 

f. Penelitian untuk pengembangan perusahaan 

5. Definisi Anggaran Operasional 

Hansen dan Mowen (2005:357) mengemukakan bahwa anggaran operasional 

(operational budget) mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan 

bagi perusahaan: penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama 

dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi.  

Supriyono (2001:87) juga berpendapat bahwa anggaran operasional 

merupakan anggaran yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan tahun yang 

akan datang. Sedangkan menurut Adisaputro dan Marwan (2003:63) anggaran 

operasional merupakan anggaran jangka pendek yang berisi rencanna menyeluruh 

dari kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi dari anggaran 

operasional adalah anggaran yang fokus pada penganggaran penjualan, produksi, 
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dan persediaan barang jadi sebagai komponen penyusun laporan laba rugi 

perusahaan atau anggaran rencana operasi untuk kegiatan tahun yang akan datang. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa output akhir dari operational budget adalah untuk 

menyusun budgeted income statement dalam suatu periode anggaran. 

6. Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran Operasional 

Dalam menyusun anggaran operasional, manajemen perusahaan harus 

melibatkan beberapa anggaran, meliputi: 

a. Anggaran Penjualan 

Hansen dan Mowen (2005:358) mengemukakan bahwa anggaran penjualan 

(sales budget) adalah proyeksi yang disetujui oleh komite anggaran, yang 

menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit atau uang. Oleh karena 

anggaran penjualan adalah dasar bagi semua anggaran operasional lainnya dan 

sebagian besar dari anggaran keuangan, maka anggaran penjualan yang seakurat 

mungkin sangatlah penting. 

Anggaran penjualan (sales budget) adalah tabel  terperinci yang menunjukkan 

perkiraan penjualan selama periode anggaran, biasanya dinyatakan dalam mata 

uang dan unit. Anggaran penjualan yang akurat adalah kunci proses penganggaran 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan 

merupakan perencanaan yang terperinci mengenai penjualan dalam perusahaan 

selama periode yang akan datang dan digunakan sebagai dasar dari penyusunan 

anggaran lainnya, sehingga anggaran penjualan harus disusun secara akurat 
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mungkin karena kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan akan berakibat 

kesalahan pula bagi penyusunan anggaran yang lain. 

Sebelum disusun anggaran penjualan biasanya dibuat ramalan  

(forecast) penjualan. Peramalan secara kuantitatif biasanya menggunakan metode 

statistik. Menurut Supriyono (2001:103) faktor-faktor yang dipertimbangkan 

dalam membuat ramalan penjualan antara lain: 

1) Pengalaman masa lalu dalam ukuran volume penjualan. 

2) Prospektif kebijakan harga jual. 

3) Banyaknya pesanan penjualan yang belum terpenuhi. 

4) Studi penelitian pasar. 

5) Kondisi ekonomi umum. 

6) Kondisi ekonomi industri. 

7) Pergeseran indikator ekonomi, misalnya produk nasional kotor, 

ketenagakerjaan, harga, dan penghasilan penduduk. 

8) Promosi dan advertensi produk. 

9) Persaingan dalam industri. 

10) Bagian pasar. 

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maka 

penulis menggunakan analisis trend khusunya menggunakan metode Least 

Square. Menurut Adisaputro dan Marwan (2003:159) metode peramalan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Persamaan Trend : 

Dimana :  

 

Υ = 𝛼 + 𝑏𝓍 

𝛼 =
 𝛾

𝑛
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Keterangan:  

γ= besarnya penjualan yang akan datang 

χ= variabel yang mempengaruhi penjualan (angka/tahun) 

α = komponen yang tetap dari penjualan setiap tahun (konstanta) 

b= tingkat perkembangan penjualan tiap tahun dan juga merupakan arah garis, 

atau slope dari garis penjualan tersebut. 

n = jumlah tahun dari data historis yang ada 

b. Anggaran Produksi 

Anggaran produksi adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk 

perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengankebutuhan penjualan dalam jumlah 

yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah 

persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Perusahaan harus mampu 

memproduksi barang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan jumlah 

penjualan yang direncanakan dan persediaan pada akhir periode untuk 

menjaminketersediaan barang pada periode berikutnya (Rudianto, 2009:80). 

Anggaran produksi adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan 

lebih terperinci tentang jumlah satuan (unit) barang yang akan diproduksikan oleh 

perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, di dalamnya meliputi 

tentang jenis (kualitas) barang yang akan diproduksikan, serta waktu (kapan) 

produksi akan dilakukan (Munandar, 2007: 81). 

𝑏 =
 𝜒𝛾

 𝜒2
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Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran 

produksi adalahanggaran yang digunakan untuk merencanakan tentang jumlah  

atau kuantitas barang-barang yang akan diproduksi oleh perusahaan pada suatu 

periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam unit agar sesuai dengan volume 

atau tingkat penjualan yang telah direncanakan. Langkah-langkah dalam 

menyusun anggaran produksi adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan kebijakan atas tingkat persediaan. 

Tujuan kebijakan persediaan adalah untuk merencanakan dan mencapai 

tingkat optimal investasi persediaan. Kebijakan penetapan tingkat persediaan 

dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu:  

a) Dengan menghitung tingkat perputaran persediaan 

Menurut Adisaputro dan Marwan (2003:195)  tingkat perputaran 

persediaan dapat dihitung de bngan rumus: 

 

 

 

 

 

b) Dengan ditentukan oleh batas minimum dan batas maksimum jumlah 

persediaan. 

c) Penyesuaian dengan kebutuhan per periodenya, dapat dibedakan dengan 

beberapa metode, yaitu  

1. Metode monthly average (rata-rata bulanan) 

Metode ini dapat digunakan jika kebutuhan  terhadap barang 

atau bahan sama setiap bulannya. 

Tingkat perputaran = 
rencana penjualan per tahun

persediaan rata−rata
 

Persediaan rata-rata = 
persediaan awal+persediaan akhir

2
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2. Metode moving monthly average 

Metode ini digunakan jika kebutuhan akan barang atau bahan 

tidak sama setiap bulannya 

2) Menghitung jumlah barang yang akan diproduksi. 

Penyusunan budget produksi dilakukan sebelum akhir periode berjalan, 

sehingga persediaan akhir periode tahun berjalan merupakan persediaan awal 

tahun berikutnya, karena pada periode berikutnya persediaan awal belum 

diketahui secara pasti. Jumlah rencana produksi dihitung dengan cara: 

Jumlah rencana penjualan  xxx unit 

Persediaan akhir periode  xxx unit + 

Jumlah produk yang harus tersedia xxx unit 

Persediaan awal periode  xxx unit _ 

Jumlah rencana produksi  xxx unit 

3) Penyusunan produksi menurut periode waktunya. 

Adapun tiga pola dasar penyusunan produksi menurut Adisaputro dan 

Marwan (2003:187-191) yaitu 

a) Mengutamakan kestabilan produksi 

b) Mengutamakan kestabilan persediaan 

3. Menghendaki keseimbangan optimum antar tingkat penjualan, 

produksi, dan persediaan. 

c. Anggaran Biaya Produksi 

1) Anggaran Bahan Baku 

Anggaran ini dibagi menjadi beberapa jenis anggaran yakni : 
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a) Anggaran pemakaian bahan baku  

 

b) Anggaran pembelian bahan baku 

 

c) Anggaran biaya bahan baku 

 

2) Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Anggaran yang menyatakan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja 

langsung, sehingga dibutuhkan data terkait jam kerja tenaga kerja tersebut dan 

tarif upah yang dikenakan. Menurut Supriyono (2001:107) anggaran ini 

dipisahkan menjadi dua yakni : 

a) Anggaran jam kerja langsung 

 

b) Anggaran biaya tenaga kerja langsung 

 

 

3) Anggaran Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

Merupakan anggaran yang menyatakan biaya terkait Overhead pabrik yang 

dibutuhkan dalam proses produksi dalam suatu periode anggaran. Perhitungan 

anggaran ini dipengaruhi oleh dasar alokasi FOH yang ditetapkan oleh 

perusahaan. BOP terdiri dari biaya tidak langsung dan upah tidak langsung. 

  

Jumlah produksi x standar pemakaian bahan baku 

(pemakaian bahan baku + persediaan akhir bahan 

baku – persediaan awal)  x harga bahan baku 

Jumlah pemakaian bahan baku x harga bahan baku 

Biaya jam kerja langsung = jumlah pemakaian jam kerja x 

tarif upah per jam 

Pemakaian jam kerja = jumlah produksi x standar pemakaian jam kerja  



22 
 

d. Anggaran Biaya Administrasi Dan Umum 

Menurut Rudianto (2009:121) anggaran biaya administrasi dan umum adalah 

semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk 

mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Aktivitas administrasi dan 

umum mencakup keseluruhan aktivitas produksi dan pemasaran. Lingkup 

kegiatan administrasi dan umum sangat luas, mencakup gaji staf administrasi, gaji 

manajer dan direktur, biaya sewa (kantor, kendaraan, dsb), biaya urusan hukum, 

biaya korespondensi, biaya telepon kantor administrasi, biaya listrik kantor 

administrasi, biaya listrik kantor administrasi, biaya bunga kredit, biaya alat tulis 

dan cetak kantor administrasi, biaya penyusutan gedung kantor administrasi, biaya 

penyusutan kendaraan umum dan direksi, serta macam-macam biaya administrasi 

dan umum lainnya. 

e. Anggaran Biaya Penjualan Dan Pemasaran 

Anggaran biaya penjualan merupakan anggaran yang merencanakan secara 

lebih terperinci tentang biaya yang terjadi serta yang terdapat dalam lingkungan 

bagian penjualan serta biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan oleh bagian penjualan.  Anggaran biaya pemasaran adalah semua 

rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan 

pendistribusian produk perusahaan. Biaya pemasaran dimulai pada saat produksi 

selesai dan barang-barang sudah siap untuk dijual. Biaya pemasaran tersebut 

meliputi: 

1) Biaya Penjualan, yaitu keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya 

utnuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini 
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mencakup biaya iklan, pemberian contoh produk, komisi wiraniaga, biaya 

demo, dan sebagainya. 

2) Biaya Pemenuhan Pesanan, yaitu keseluruhan biaya yangdikeluarkan 

berkaitan dengan upaya untuk memenuhi pesanan sesuai keinginan 

konsumen, yang mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan 

pengiriman, pemberian kredit dan penagihan serta administrasi pemasaran 

(Rudianto, 2009: 116). 

7. Perencanaan dan Pengendalian Laba 

Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang tak terpisahkan. 

Perencanaan melihat kedepan yaitu menentukan tindakan tindakan apa yang harus 

dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Pengendalian melihat ke belakang 

yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana 

yang telah disusun. Perbandingan ini kemudian dapat digunakan untuk 

menyesuaikan anggaran, sesuai dengan tujuan masa depan yang diinginkan. 

(Hansen dan Mowen, 2005:350) 

Pada perencanaan yang dikaitkan dengan pengendalian laba, secara 

keseluruhan manajemen harus memperhatikan hubungan antara tujuan, sasaran, 

dan rencana-rencana laba perusahaan. Pengendalian laba merupakan tindakan 

yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa semua tujuan dan sasaran dalam 

perusahaaan sedang dicapai. Pengendalian internal merupakan hal yang sangat 

mendasar dalam perencanaan laba (Shim dan Siegel, 2001:43). 
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8. Hubungan antara Anggaran Operasional dengan Perencanaan dan 

Pengendalian Laba 

Menurut Welsch, dkk. (2000:5) perencanaan dan pengendalian laba 

didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis dan formal untuk menjalankan 

tahapan penting dari fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Untuk 

melaksanakan perancanaan dan pengendalian laba, hal yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalah melakukan perencanaan anggaran operasional yang meliputi 

perencanaan terhadap aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Tindakan utama 

yang harus dilakukan adalah penyusunan anggaran penjualan. Hal tersebut sangat 

penting dilakukan Karena pada dasarnya perencanaan penjualan bertujuan untuk 

mengatur jumlah produksi yang akan dijual kepada konsumen. Anggaran 

penjualan merupakan dasar utama dari seluruh perencanaan operasional pabrik, 

yang berkaitan erat dengan jumlah produksi perusahaan yang akan dijual, jumlah 

produksi yang akan diproduksi, perencanaan akan kebutuhan bahan baku, 

kebutuhan untuk tenaga kerja langsung, biaya produksi tidak langsung serta 

kebutuhan akan modal.  

Pada akhirnya penyusunan anggaran biaya penjualan memiliki tujuan tidak 

hanya sebatas merencanakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi 

juga bertujuan untuk mengendalikan biaya-biaya tersebut dalam aktivitas 

operasionalnya untuk mencapai laba yang diinginkan. Apabila dalam proses 

perencanaan dan pengendalian penjualan tersebut dapat menghasilkan manfaat 

yang maksimal, maka tujuan perusahaan untuk mencapai laba telah berhasil. 




