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1. Jelaskan pengertian anggaran perusahaan ! 

 

Jawab : 

Anggaran merupakan rencana keuangan suatu entitas untuk suatu periode tertentu. 

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Semua perusahaan harus membuat anggaran, baik itu perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. 

Anggaran perusahaan biasanya dinyatakan dalam satuan moneter dan 

dimaksudkan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. 

Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling 

berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan 

sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, 

koordinasi dan pengendalian.  

 

2. Anggaran memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian, jelaskan 

masing-masing ! 

 

Jawab : 

Anggaran memiliki fungsi perencanaan dan pengendalian : 

Dalam hal perencanaan, anggaran membantu manajemen 

mengidentifikasi tujuan dan menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut, yaitu merencanakan suatu aktivitas. 

Contoh: di organisasi kemahasiswaan HIMA mengenal program kegiatan , 

dimana setiap program kegiatan tersebut bisa dilaksanakan setelah proposal 

(termasuk anggarannya) telah disetujui. 

� Dalam hal pengendalian, anggaran membantu manajemen dalam 

pengendalian dengan memastikan bahwa bagian di perusahaan berfungsi dengan 

baik dan bahwa tujuan yang direncanakan tercapai. 



Contoh: untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dijalankan maka dilakukan 

evaluasi laporan kinerja anggaran (budget report atau performance report) yang 

membandingkan antara pencapaian sebenarnya dengan anggaran. 

 

3. Anggaran di dalam perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam anggaran 

anggaran operasional dan anggaran keuangan. Jelaskan masing-masing  

jenis anggaran tersebut disertai dengan contohnya ! 

 

Jawab :  

Anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. 

Kedua anggaran ini bila digabungkan disebut anggaran induk (master budget). 

Anggaran induk adalah suatu jaringan kerja yang berisi berbagai macam anggaran 

yang terpisah namun saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. 

Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk 

jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah 

lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi 

anggaran-anggaran bulanan.  

Anggaran biaya operasional adalah anggaran atau taksiran semua biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka 

waktu satu tahun periode akuntansi. 

Penyusunan anggaran biaya operasional yang lazim terjadi pada suatu perusahaan 

adalah mencakup anggaran berikut: 

 Anggaran Biaya Tetap (fixed Cost Budgeting), ialah anggaran biaya yang besar 

kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. ini berarti jika 

terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas perusahaan, maka biaya tetap 

tidak mengalami perubahan. 

    Yang termasuk biaya tetap antara lain penyusutan, pajak, asuransi, dan gaji 

karyawan (yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi). 



 Anggaran Biaya Variabel (Variable Cost Budgeting), ialah anggaran biaya 

yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional dengan berubahnya volume 

produksi. Artinya jika terjadi peningkatan volume produksi maka biaya 

variabel akan mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya. 

    Yang termasuk biaya variabel antara lain bahan baku langsung, tenaga kerja 

langsung, listrik untuk kegiatan produksi.  

 Anggaran Biaya Semi-Variabel, ialah anggaran biaya yang sebagian 

mempunyai sifat tetap yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas 

perusahaan dan sebagian lagi mempunyai sifat variabel yang besar kecilnya 

dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. 

    Yang termasuk biaya semi-variabel antara lain insentif, pemeliharaan mesin 

dan lain-lain.  

Anggaran operasional terdiri dari anggaran: 

a. Penjualan 

b. Produksi 

c. Pembelian bahan baku, 

d. Pemakaian bahan baku 

e. Biaya overhead 

f. Biaya penjualan dan administrasi 

g. Harga Pokok Produksi dan Penjualan 

h. Laba rugi 

 

Anggaran keuangan (financial budget ) adalah anggaran untuk menyusun 

anggaran neraca. Yang termasuk dalam anggaran keuangan antara lain : 

Hubungan anggaran operasional dengan anggaran keuangan dapat dijelaskan pada 

gambar , dari gambar tersebut dapat dijelaskan proses hubungan anggaran 

operasional dengan anggaran keuangan sebagai  berikut : 

Anggaran keuangan terdiri dari anggaran: 

a. Kas 

b. Neraca 



a. Anggaran Kas  

Pengetahuan akan arus kas adalah hal penting untuk mengelola bisnis. Sering 

kali bisnis sukses dalam memproduksi dan menjual suatu produk, tetapi 

akhirnya gagal karena kesalahan dalam mengatur arus kas masuk dan keluar. 

Dengan mengetahui kapan kemungkinan terjadinya kekurangan dan kelebihan 

kas, seorang manajer dapat merencanakan untuk meminjam uang tunai ketika 

diperlukan, dan membayar kembali  pinjaman selama periode kelebihan kas. 

Petugas bank bagian peminjaman menggunakan anggaran kas perusahaan 

untuk mendokumentasikan kebutuhan atas uang tunai, dan juga mengenai 

kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena arus kas adalah darah 

kehidupan bagi suatu organisasi, anggaran kas adalah salah satu anggaran 

paling penting dalam anggaran induk. 

b. Anggaran Neraca   

Neraca yang dianggarkan tergantung pada informasi yang terkandung dalam neraca 

saat ini dan yang berada dalam anggaran lain di anggaran induk. 

Bagan Hubungan antara Anggaran Operasional dengan Anggaran 

Keuangan 

 


