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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang didalamnya terdapat variabel–variabel 

penelitian ini antara lain: 

Tabel 2.1  

Penelitian Sebelumnya 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Nitha 

Deashinta 

(2015) 

Analisis Anggaran dan 

Biaya Proyek 

Pembangunan Kantor 

Dinas Pada CV. Banyu 

Bening di Samarinda 

Berdasarkan hasil analisis 

terdapat selisih 

menguntungkan dalam 

proyek rehab Ruang 

Perpustakaan dan Rehab 

Ruang Kepala Dinas, 

sehingga hipotesis diterima. 

Bahwa antara anggaran dan 

realisasi terdapat selisih 

menguntungkan. 

2. Salmah 

(2012) 

Evaluasi Anggaran Biaya 

Proyek Pemasangan 

Jaringan Distribusi pada 

CV. Ekatama Palembang 

Ditemukan selisis tidak 

menguntungkan pada 

anggaran materi, 

pembayaran langsung 

kepada pekerja, dan 

anggaran proyek dalam 

2009 dan 2011. Uji hipotesa 
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menunjukan bahwa 

perbedaan varians rata pada 

realisasi anggaran tahun 

2009 dan 2011  

3. Nora 

Azizah 

(2011) 

Peranan Anggaran 

Proyek dalam 

Menunjang Efektivitas 

pengendalian Manajemen 

Proyek pada Dinas 

Pekerjaan Umum 

Pertambangan dan 

Energi Kabupaten 

Mandailing Natal 

Hasil Penelitiannya 

menyatakan bahwa 

anggaran proyek berperan 

dalam menunjang 

efektivitas pengendalian 

manajemen proyek ditandai 

dengan adanya koreksi 

positif dari anggaran yang 

ditetapkan dengan 

realisasinya. 

4. Wijayanti 

(2009) 

Analisis Penerapan 

Anggaran Biaya Proyek 

sebagai Alat 

Pengendalian pada PT. 

Anugerah Perdana 

Mandiri 

Anggaran biaya proyek 

yang disusun belum 

berfungsi dengan baik 

sebagai alat pengendalian 

biaya karena jumlah 

realisasi biaya untuk proyek 

ini melebihi besarnya 

anggaran yang ditetapkan. 

5. Titien 

Anggreini 

(2009) 

Peranan Anggaran Biaya 

Operasional sebagai Alat 

Pengendalian 

Manajemen pada PT. 

Putra Bangga Kirana 

Anggaran biaya operasional 

pada perusahaan belum 

berperan sebagai alat 

perencanaan dan 

pengendalian manajemen, 

karena terdapat 
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penyimpangan tidak 

menguntungkan antara 

anggaran biaya operasional 

dengan realisasinya.  

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Anggaran 

1) Pengertian Anggaran 

Istilah anggaran atau penganggaran (budgeting) sudah menjadi hal yang biasa 

bagi mereka yang sering terlibat di dalam organisasi, termasuk perusahaan 

konstruksi. Anggaran merupakan suatu rencana keuangan secara terperinci yang 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif untuk menggambarkan apa yang diterima dan 

dikeluarkan oleh organisasi untuk segala kegiatan di dalam organsisasi. 

Untuk lebih rincinya pengertian anggaran menurut Munandar (2007:1) 

anggaran perusahaan atau budget ialah suatu rencana yang tersusun secara 

sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan 

(unit moneter) dan berlaku dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. 

Menurut  Sony, Tengku, dan Hariyadi (2005:29) Anggaran merupakan titik 

fokus dari perseskutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Dalam 

makna lebih luas, penganggaran meliputi, persiapan, pelaksanaan, pengendalian, 

dan pertanggungjawaban anggaran yang biasa dikenal dengan siklus anggaran. 

Selain itu, Mardiasmo (2009) mengartikan anggaran sebagai pernyataan 

mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu 

yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses 

atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.   

Dalam pengertian lain dari Nordiawan dan Hertianti (2011:70) anggaran dapat 

dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut: 
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1. Rencana- rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain 

yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 

2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan 

rencana tersebut. 

3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya 

pemasukan tersebut. 

2) Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Manfaat anggaran menurut M. Nafarin (2009:19) adalah: 

• Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan tenaga kerja 

• Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada tenaga kerja. 

• Menghindari pemborosan dan pembayaran yang tidak diperlukan. 

• Memanfaatkan sumber daya seperti sumber daya manusia, peralatan, dan dana 

seefisien mungkin. 

• Alat pendidikan bagi manajer. 

Selain itu tujuan dari anggaran menurut M. Nafarin (2009:20) yaitu: 

• Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

• Mengadakan pembatasanan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

• Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga 

dapat mempermudah pengawasan. 

• Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran 

menjadi terlihat lebih jelas dan terlihat nyata untuk mencapai hasil yang 

maksimal. 

• Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan 

dengan keuangan. 

3) Fungsi Anggaran 

Anggaran di dalam perusahaan atau organisasi disusun untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Penyusunan anggaran bertujuan untuk membantu manajemen dalam 
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kegiatan perencanaan dan pengendalian. Manajemen tentu ingin perusahaan 

bergerak dengan kepastian sehingga perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan 

awal. Anggaran memiliki fungsi yang mendukung jalannya perusahaan, menurut 

Didit Herlianto (2011:5) anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Fungsi Perencanaan 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini 

merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan 

meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat 

serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam 

hal menggambarkan serta merumuskan aktivitas - aktivitas yang diusulkan 

dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari kutipan diatas 

dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya, 

pimpinan dari perusahaan tersebut harus terlebih dahulu merumuskan 

kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan 

adanya rencana tersebut, maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik. 

b. Fungsi Pengawasan 

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam 

perusahaan. Pengawasan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang 

ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan 

demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan 

perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan 

antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah dapat ditemukan efisiensi 

atau apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana 

telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan. Tujuan pengawasan 

itu bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki 

kesalahan. Sering terjadi fungsi pengawasan itu disalah artikan yaitu mencari 

kesalahan orang lain atau sebagai alat menjatuhkan hukuman atas suatu 

kesalahan yang dibuat pada hal tujuan pengawasan itu untuk menjamin 

tercapainya tujuan-tujuan dan rencana perusahaan. 
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c. Fungsi Koordinasi 

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap 

individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi 

koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan 

keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Anggaran yang 

berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat 

untuk berbagai bagian dalam perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu 

akan selaras dengan lainnya. Untuk itu anggaran dapat dipakai sebagai alat 

koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, karena semua 

kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya 

sudah diatur dengan baik. 

d. Anggaran sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dan dinyatakan 

dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman 

masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat 

menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk 

menjalankan kegiatannya. Anggaran dapat memberikan pedoman yang 

berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. 

Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari 

bahwa manajemen memiliuki pemahaman yang baiuk tentang operasional 

perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam 

melaksanakan tugasnya. 

4) Jenis Anggaran 

Menurut Nafarin (2009:31) anggaran dapat dikelompokan dari beberapa segi, 

seperti segi dasar penyusunan, segi cara penyusunan, segi jangka waktu, segi 

bidang, segi kemampuan menyusun, segi fungsi, dan segi metode penentuan 

harga pokok produk.  

1. Segi dasar penyusunan. 
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Dilihat dari segi dasar penyusunan, anggaran terdiri atas: 

• Anggaran variabel (Variable budget). Adalah anggarang yang disusun 

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

intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada 

tingkat aktivitas yang berbeda. 

• Anggaran tetap (Fixed budget). Adalah anggaran yang disusun 

berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. 

2. Segi cara penyusunan. 

Anggaran ini terdiri atas 2 yaitu: 

• Anggaran periodik (Periodic budget) adalah anggaran yang disusun untuk 

satu periode tertentu. Pada umumnya periode satu tahun yang disusun di 

setiap akhir periode. 

• Anggaran kontinu (Continuous budget) adalah anggaran yang dibuat 

untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. 

3. Segi jangka waktu. 

Dilihat dari segi jangka waktunya, anggaran ini terdiri dari: 

• Anggaran jangka pendek (Short-range budget) adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Anggaran untuk 

keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran ini 

juga disebut anggaran taktis. 

• Anggaran jangka panjang (Long-range budget) adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk 

keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang 

yang disebut dengan anggaran modal (Capital budget). Anggaran ini juga 

disebut anggaran strategis. 

4. Segi bidang. 

Anggaran ini terdiri atas anggaran opersaional dan anggaran keuangan. Kedua 

anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (Master budget). 
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• Anggaran operasional (Operational budget) adalah anggaran untuk 

menyusun anggaran laba dan rugi. Anggaran operasional ini mencakup 

anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba. 

a. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan 

untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu. 

b. Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan 

perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan. 

Anggaran biaya biasanya disusun berdasarkan jenis biaya yang 

dikeluarkan. 

c. Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan 

di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba 

sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan 

anggaran biaya. 

• Anggaran keuangan (Financial budget) adalah anggaran untuk menyusun 

anggaran neraca. Anggaran keuangan juga merupakan anggaran yang 

berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. 

Anggaran ini tidak berkaitan secara langsung dengan aktivitas perusahaan 

untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan.Anggaran ini 

merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan 

menjual produk perusahaan. Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis 

anggaran yaitu: 

a. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-

barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka 

panjang. 

b. Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan 

tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 
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c. Proyeksi neraca adalah kondisi keuangan yang diinginkan perusahaan 

didalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Berarti, dalam 

proyeksi neraca tersebut mencakup jumlah harta yang ingin dimiliki 

perusahaan beserta kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan 

perusahaan di masa datang. 

5. Kemampuan menyusun. 

Anggaran ini terdiri dari: 

• Anggaran komprehensif (Comprehensive budget) adalah rangkaian dari 

berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran 

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. 

• Anggaran parsial (Partially budget) merupakan anggaran yang disusun 

secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian 

anggaran tertentu saja.  

6. Segi fungsi. 

Terdiri dari 2 jenis yaitu anggaran tertentu dan anggaran kinerja. 

• Anggaran tertentu (Appropriation budget) adalah anggaran yang 

diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk 

manfaat lain. 

• Anggaran kinerja (Performance budget) ialah anggaran yang disusun 

berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. 

7. Segi metode penentuan harga pokok produk. 

Dilihat dari segi penentuan harga pokok produk, anggaran ini terdiri dari 2 

macam yaitu: 

• Anggaran tradisional (Traditional budget) atau anggaran konvensional 

(Conventional budget) yang dasarnya terdiri atas anggaran berdasar 

fungsional yaitu anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode 

penghargapokokan penuh dan berfungsi untuk menyusun anggaran tetap, 
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dan anggaran berdasarkan sifat yaitu anggaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode harga pokok variable dan untuk menyusun 

anggaran variabel. 

• Anggaran berdasarkan kegiatan (Activity based budget) adalah anggaran 

yang dibuat dengan metode harga pokok berdasarkan kegiatan (Activity 

Based Cost) dan berfungsi menyusun anggaran variable dan anggaran 

induk. 

5) Prosedur Penyusunan Anggaran 

Dalam proses penyusunan anggaran, partisipasi dari berbagai elemen di dalam 

perusahaan sangatlah penting. Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:391) 

proses penganggaran bisa top down dan bottom up. Pada top down, manajemen 

senior menyusun anggaran untuk level manajer dibawahnya, sedangkan pada 

bottom up, manajer-manajer level bawah ikut berpatisipasi dalam penyusunan 

nilai anggaran. Tahapan dalam penyusunan anggaran perlu dilakukan guna 

anggaran dan realisasinya bisa dilaksanan secara efektif dan efisien, proses 

penyusunan anggaran melibatkan seluruh elemen di dalam perusahaan. Langkah-

langkah yang harus diikuti dalam penganggaran dalam M. Nafarin (2009) 

memberi contoh penyusunan anggaran meliputi: 

1. Tahapan Penentuan Pedoman Perencanaan. 

Yaitu suatu tahap yang menentukan anggaran yang akan dibuat pada periode 

yang akan datang, anggaran dipersiapkan beberapa bulan sebelum tahun 

anggaran selanjutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat 

digunakan pada awal suatu periode. Sebelum menyusun anggaran, terlebih 

dahulu pimpinan organisasi melakukan dua hal yaitu: 

• Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijakan, dan 

asumsi, serta estimasi sebagai dasar penyusunan anggaran. 

• Membentuk panitia penyusun anggaran yang terdiri dari pimpinan sebagai 

ketua, dan manajemen yang berwenang sebagai anggota. 
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2. Tahapan Persiapan Anggaran. 

Yaitu tahapan dimana manajemen yang berwenang terlebih dahulu menyusun 

ramalan pendapatan. 

3. Tahapan Penentuan Anggaran. 

Yaitu tahapan dimana diadakannya rapat dari semua pihak – pihak yang 

berwenang berserta dengan direksi mengadakan perundingan berupa 

penyesuaian rencana akhr. Setiap komponen anggaran serta pengesahan dan 

pendiskusian anggaran. 

4. Tahapan Pelaksanaan Anggaran. 

Yaitu tahapan dilaksanakan anggaran oleh semua unit kerja yang ada di dalam 

perusahaan. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian setiap manajer 

membuat laporan realisasi anggaran. 

 

2.2.2. Pengendalian 

1) Pengertian Pengendalian 

Pengendalian adalah usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan 

dengan melakukan pengawasan pada kegiatan organisasi. Aktivitas-aktivitas 

dimonitoring terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya berada pada 

batasan yang diinginkan. Hasil aktual untuk setiap aktual dibandingkan dengan 

rencana, dan jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat 

dilakukan.  

Menurut Richard L. Daft (2007) Pengendalian merupakan fungsi keempat 

dalam fungsi manajemen. Pengendalian (controlling) berarti mengawasi aktivitas 

karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan 

melakukan koreksi bila diperlukan. Manajemen harus memastikan bahwa 

organisasi bergerak menuju tujuannya. 

Berkaitan dengan pengendalian, dalam Anthony dan Govindarajan (2007) 

setiap sistem pengendalian sedikitnya memiliki empat elemen, yaitu : 
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1) Pelacak (detector) atau sensor suatu perangkat yang mengukur apa yang 

sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. 

2) Penilai (assessor) suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari 

peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar 

atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 

3) Effector – suatu perangkat (yang sering di sebut dengan “umpan balik”) yang 

mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan untuk 

melakukan hal tersebut. 

4) Jaringan komunikasi – perangkat yang meneruskan informasi antara detector 

dan assessor dan antara assessor dan effector. 

2) Fungsi Pengendalian 

Menurut Umar (2005) dalam bukunya Studi Kelayakan Bisnis pengendalian 

atau pengawasan dalam manajemen memiliki fungsi pokok yaitu: 

1. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan 

pengendalian secara rutin disertai adanya ketegasan dalam pengawasan, yakni 

dengan pemberian sanksi yang semestinya terhadap penyimpangan yang 

terjadi. 

2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah 

terjadi, hendaknya pengawasan atau pengendalian dapat mengupayakan cara-

cara perbaikan. 

3. Mendinamisasikan organisasi. Pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat 

mencegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap unit organisasi selalu 

dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. 

4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Pengendalian yang rutin, setiap unit 

organisasi berikut karyawannya dapat selalu mengerjakan semua tugas yang 

di berikan dengan benar sehingga, kesalahan dalam pelaksanaan tugas akan 

kecil kemungkinannya untuk muncul. Jika tindakan yang salah tidak dapat 

dihindari, laporan tertulis mengenai penyimpangan itu wajib di berikan. Cara-
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cara seperti ini, diharapkan tanggung jawab terhadap pekerjaan makin lama 

makin tebal. 

Fungsi pengendalian yang sangat penting ini bagi manajemen perusahaan ini 

menjadi dasar mengapa pengendalian ini perlu dilakukan untuk organisasi dalam 

mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu dari pengendalian tersebut bisa 

dijadikan bahan evaluasi untuk perusahaan untuk pengendalian yang lebih baik 

untuk kedepannya. 

3) Sistem Pengendalian 

Sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan efektif mempunyai 

karakteristik tertentu yang sifatnya relatif dalam Umar (2005). Akan tetapi, 

sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi kerja harus akurat. Mengevaluasi 

ketepatan informasi yang diterima merupakan salah satu tugas pengendalian 

paling penting yang di hadapi manajer. 

2. Tepat waktu. Informasi hendaknya segera dimanfaatkan untuk pengambalian 

tindakan yang tepat terhadap suatu masalah agar menghasilkan perbaikan. 

3. Objektif dan komprehensif. Informasi yang akan digunakan untuk 

pengawasan harus dapat dipahami dan dianggap objektif. Sistem informasi 

yang sulit dipahami akan mengakibatkan kesalahan yang sebenarnya tidak 

perlu terjadi. 

4. Dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Pengendalian hendaknya 

dipusatkan pada area dimana kemungkinan terjadinya penyimpangan relatif 

banyak, juga pada area dimana tindakan koreksi dilaksanakan dalam waktu 

serta tempat yang tepat sehingga efektif. 

5. Ekonomis. Biaya pengendalian hendaknya lebih sedikit atau paling banyak 

sama dengan keuntungan yang diperoleh dalam sistem itu. Dengan kata lain, 

pengeluaran hendaknya minimal dengan hasil yang hendaknya optimal. 

6. Realistis dari sisi organisasi. Sistem pengendalian harus dapat digabungkan 

dengan realitas organisasi. 
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7. Fleksibel. Dewasa ini hampir semua organisasi berada pada lingkungan yang 

tidak stabil sehingga perubahan yang terjadi perlu diantisipasi. Bentuk 

antisipasi ini perlu didampingi dengan pengawasan agar jalannya organisasi 

tetap sesuai dengan harapan. 

8. Perspektif dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat 

mengidentifikasikan tindakan korektif apakah yang perlu diambil. Informasi 

harus sampai dalam bentuk yang biasa di tangan orang-orang yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan itu. 

9. Perspektif dan operasional. Sistem pengawasan yang efektif harus dapat 

mengidentifikasikan tindakan korektif apakah yang perlu diambil. Informasi 

harus sampai dalam bentuk yang biasa di tangan orang-orang yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan itu. 

 

2.2.3. Proyek 

1) Pengertian Proyek 

Menurut Clifford F. Gray dan Erik Larson (2006:3) proyek ialah suatu tugas 

yang terdiri dari 4 karateristik yaitu tugas yang memiliki sebuah sasaran tertentu, 

memiliki sebuah akhir yang ditetapkan, suatu tugas yang umumnya membutuhkan 

usaha gabungan yang terdiri dari berbagai spesialis, sifatnya tidak rutin dan 

mempunyai beberapa unsur unik, dan yang terakhir memiliki waktu, biaya, dan 

persyaratan kinerja khusus. 

A. Koolma dan C.J.M Van De Schoot (2007:26) bahwa proyek adalah suatu 

tugas yang perlu didefinisikan dan terarah kesuatu sasaran yang dituturkan secara 

kongkrit serta harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dengan 

menggunakan tenaga manusia terbatas dan dengan alat-alat yang terbatas pula, 

dan sedemikian rumit atau barunya, sehingga diperlukan suatu jenis pimpinan dan 

bentuk kerjasama yang berlainan dari yang biasa digunakan. 

Dari keterangan para ahli tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa proyek 

adalah suatu tugas dalam organisasi dengan menghimpun dari berbagai sumber 
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daya tertentu yang terbatas, dan dengan waktu yang telah ditentukan, untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Kegiatan proyek biasanya dilakukan untuk berbagai bidang antara lain sebagai 

berikut: 

1) Pembangunan fasilitas baru. Artinya merupakan kegiatan yang benar-benar 

baru dan belum pernah ada sebelumnya, sehingga ada penambahan usaha 

2) Perbaikan fasilitas yang sudah ada. Merupakan kelanjutan dari usaha yang 

sudah ada sebelumnya. Artinya sudah ada kegiatan sebelumnya, namun perlu 

dilakukan tambahan atau perbaikan yang diinginkan. 

3) Penelitian dan pengembangan. Merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan 

untuk suatu fenomena yang muncul di masyarakat, lalu dikembangkan 

sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

2) Jenis Proyek 

Menurut Haming dan Basalamah (2003:27) jenis proyek dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Proyek swadana (self financing project) adalah proyek yang pembiayaannya 

disediakan sendiri oleh investor dari sumber internal investor itu sendiri. 

2) Proyek patungan atau campuran (joint-venture project) adalah proyek yang 

pembiayaannya disediakan bersama oleh investor dan perusahaan mitranya 

atau dengan kredit dari lembaga keuangan (perbankan). 

3) Proyek leasing (leasing project) adalah proyek yang barang modalnya atau 

peralatan operasi atau produksinya disewa dari lembaga leasing (lessor). 

4) Proyek PMDN adalah proyek yang dana pembiayaannya diakumulasi dari 

sumber-sumber pembiayaan di dalam negeri, baik melalui konsorsium 

lembaga perbankan domestik, ataupun dari bank domestik tertentu. 

5) Proyek PMA adalah proyek yang dana pembiayaannya diperoleh dari sumber 

pembiayaan asing, baik dari pemerintah luar negeri ataupun dari lembaga 

keuangan asing, dan pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh investor asing 

yang bersangkutan. 
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6) Proyek Independen (independent project) adalah proyek yang tidak memiliki 

hubungan ketergantungan (tidak ada hubungan input-output) dengan proyek 

lain yang diusulkan, baik dalam bentuk hubungan komplementer (saling 

melengkapi) ataupun hubungan substitusi (proyek dengan keselarasan yang 

sama fungsinya). 

7) Proyek dependen (dependent project) adalah proyek yang memiliki hubungan 

ketergantungan dengan proyek lain yang diusulkan, dalam bentuk hubungan 

komplementer (terdapat hubungan input output, seperti kebun karet dan 

pabrik ban, kebun kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa). 

8) Proyek publik atau proyek pemerintahan (public sector project) adalah proyek 

yang dibangun dimana manfaatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat umum dan dengan tanpa tujuan untuk menghasilkan laba. 

Misalnya proyek jalan raya (kecuali jalan tol), proyek irigasi, proyek drainase, 

pasar desa (tradisional) dan sebagainya. 

9) Proyek perusahaan (business sector project, profit motive project) adalah 

proyek yang dibangun yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat umum dengan tujuan untuk menghasilkan laba. 

3) Anggaran Proyek 

Dalam Soeharto (2013:145) Sesuai dengan fungsinya, pada periode dan siklus 

tertentu dibuat perkiraan biaya dan anggaran. Angka ini akan dipakai sebagai 

faktor pertimbangan yang penting pada proses pengambilan keputusan tentang 

dilanjutkan atau tidak investasi, tergantung dari ukuran, kompleksitas, jenis 

proyek dan jenis kontrak, maka dikenal berbagai perkiraan biaya atau anggaran 

proyek. Terdapat 3 macam anggaran proyek yaitu, perkiraan biaya pendahuluan 

(PBP), anggaran biaya proyek (ABP), dan anggaran biaya definitif (ABD). 

1. Perkiraan Biaya Pendahuluan (PBP) 

Perkiraan biaya pendahuluan dikerjakan pada tahap konseptual dimana 

berlangsung studi kelayakan. Di dalam studi ini dikaji segala aspek yang 

berkaitan dengan rencana proyek, seperti ekonomi, teknik, yang kemudian 
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akan dikembangkan, dikaji, dan disaring untuk sampai kepada suatu laporan 

yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Kegunaan dari PBP 

ini ialah untuk mengkaji kelayakan ekonomi dan finansial, menentukan urutan 

prioritas, dan menentukan dilanjutkannya atau tidak proyek yang sedang 

berlangsung.  

2. Anggaran Biaya Proyek (ABP) 

Penyusunan Anggaran biaya proyek (ABP) memerlukan waktu yang relatif 

lama dan usaha intensif untuk mengumpulkan data serta informasi yang 

diperlukan agar dicapai akurasi perkiraan yang diinginkan. Sama halnya 

dengan menyusun perkiraan biaya pendahuluan, harus ada kerja sama yang 

erat antara kegiatan engineering, bagian ekonomi, pemasaran, dan pendanaan 

agar didapat angka-angka yang cukup realistis. Jadi didalam penyusunan 

ABP, usaha dan kegiatan evaluasi, pengembangan, dan perhitunganyang telah 

dirintis pada tahap terdahulu, diteruskan lebih mendalam (intensif) dan meluas 

(ekstensif). Kegiatan yang diselesaikan pada tahap ini adalah: 

1) Menentukan kualitas dan kuantitas produk. 

2) Indikasi kualitas dan kuantitas bahan mentah. 

3) Survei lokasi, pemeriksaan contoh tanah, data iklim dan pengadaan. 

4) Penegasan lingkup proyek yang terdiri dari unit atau bangunan utama dan 

infrastruktur pendukung. 

5) Daftar peralatan utama termasik kriteria dan spesifikasi. 

6) Jumlah sebagian besar material curah (bulk). 

7) Denah bagian-bagian unit dan bangunan utama dan fasilitas pendukung. 

8) Telah diselesaikan survei tingkat upah tenaga kerja di lokasi dan sebagian 

besar harga-harga peralatan dan material. 

9) Strategi pelaksanaan pembangunan proyek, seperti jenis kontrak, filosofi 

desain, dan lain-lain. 

10) Indikasi standar mutu dan jadwal proyek. 

3. Anggaran Biaya Definitf (ADB) 
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Anggaran biaya definitif adalah anggaran yang dihasilkan dari usaha optimal 

dengan fungsi utama yaitu: 

• Bagi pemilik (kontrak harga tidak tetap) sebagai patokan kegiatan 

pengendalian biaya. 

• Bagi kontraktor (kontrak harga tetap) sebagai angka dasar pengendalian 

biaya internal. 

ABD dikerjakan oleh pemilik dan kontraktor yang memerlukan waktu 8 

hingga 10 bulan setelah kontrak ditandatangani. Sementara itu, kegiatan 

pengendalian biaya proyek menggunakan ABP yang disiapkan oleh pihak 

pemilik. Agar diperoleh akurasi yang diinginkan, pada waktu menyusun ABD 

minimal harus sudah menyelesaikan pekerjaan sebagai berikut: 

• Perencanaan desain mekanikal, instrumen, dan spesifikasi mekanisme 

peralatan.  

• Denah dan elevasi peralatan instalasi. 

• Telah terkumpul penawaran harga dari rekanan atau manufaktur untuk 

peralatan utama, dan harga satuan untuk material curah. 

• Site survey dan pemeriksaan tanah. 

• Telah diterima penawaran harga sub kontrak untuk pekerjaan proyek. 

• Tersedia perincian tingkat upah tenaga kerja. 

• Perincian keperluan peralatan konstruksi dan fasilitas sementara.  

• Perhitungan keperluan jam orang lapangan dan kantor pusat. 

• Secara keseluruhan desain engineering telah selesai 70 - 80 persen. 

4) Tahapan Siklus Proyek 

Salah satu sistematika penahapan proyek yang secara luas dipakai adalah yang 

disusun oleh United Nation Industrial Development Organization (UNIDO). 

UNIDO  membagi siklus proyek menjadi 2 tahap yaitu: 

1) Tahap Persiapan 

• Identifikasi gagasan atau analisa pendahuluan. 
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• Pengembangan ide menjad konsep-konsep alternatif. 

• Formulasi lingkup proyek. 

• Evaluasi lanjutan dan keputusan untuk investasi. 

2) Tahap Implementasi 

• Penyiapan dan perencanaan desain engineering terinci, jadwal induk, dan 

anggaran. 

• Pengadaan kontrak dan pembelian. 

• Pengerjaan pabrikasi, konstruksi, uji coba, dan start-up.  

Sedangkan menurut Imam Soeharto (2013:8) tahapan siklus dalam proyek 

dibagi menggunakan sistematika 3 tahap, adapun sistematika tersebut adalah: 

1) Tahapan konseptual 

2) Pada tahapan ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu, menyusun dan 

merumuskan gagasan, menganalisis pendahuluan, dan melakukan studi 

kelayakan. 

3) Tahap perencanaan dan pemantapan. 

Kegiatan utama dalam tahap ini untuk menentukan batasan berbagai 

parameter yang menyangkut sasaran, strategi untuk mencapainya, dan sumber 

daya yang diperlukan. Akhir tahap ini ditandai oleh kegiatan menyiapkan 

segala kelengkapan dokumen yang berisi penjabaran rencana tindakan yang 

mengikat pemilik, kontraktor, dan konsultan untuk melakukan tugas dan 

kewajiban dalam rangka mencapai tujuan proyek. 

4) Tahap implementasi. 

Pada tahapan ini umumnya terdiri dari kegiatan desain engineering yang lebih 

terperinci, pengadaan material dan peralatan, kegiatan konstruksi, dan yang 

tepenting ialah perencanaan dan pengendalian pada segala aspek. 

 

2.2.4. Analisis Varians 

1) Pengertian Varians 
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Salah satu tujuan utama dari pembuatan suatu proyek ataupun produk ialah 

penggunaan biaya yang seminimal mungkin  dalam memproduksi atau 

mengerjakan suatu proyek. Penyusunan anggaran mengacu pada biaya standar 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebagai bentuk pengendalian. Biaya 

standar merinci perkiraan biaya dan kuantitas yang dibutuhkan dalam pembuatan 

satu unit produksi atau proyek atau suatu jasa. Biaya standar ini tidak lepas dari 

biaya aktual yang akan dibandingkan satu dengan yang lain akan terdapat selisih 

yang disebut varians. Jika terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan maka 

akan diambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki hal tersebut. 

Menurut Darsono Prawirinegoro (2005:220) mengemukakan bahwa analisis 

varians ialah biaya standar yang dibandingkan dengan biaya aktual. 

Lalu Charles T. Hongren, dkk (2008:264) varians yang kita hitung adalah 

perbedaan antara jumlah berdasarkan hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan, 

yakni jumlah aktual dan jumlah yang diperkirakan berdasarkan anggaran. Jumlah 

yang dianggarkan merupakan acuan perbandingan yang dilakukan. 

Sedangkan menurut Cecily A. Raiborn dan Michael Kinney (2011:340) 

Varians adalah perbedaan total antara biaya aktual untuk input produksi dan total 

biaya standar yang digunakan pada output produksi. 

Dalam analisis varians biaya jika terdapat biaya yang realisasinya lebih besar 

dari budget yang dianggarkan maka dianggap tidak menguntungkan (Unfavorable 

atau UF) sedangkan jika biaya realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan 

maka dianggap selisih yang menguntungkan (Favorable atau F). 

Jika anggaran atau biaya standar yang ditetapkan sudah benar dan bersifat 

menguntungkan maka perkiraan yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menentukan biaya standar sudah ideal untuk bisa diterapkan. Dan jika terdapat 

penyimpangan tidak menguntungkan tentunya harus dilakukan penyelidikan dan 

analisis penyebabnya. Penyelidikan mendalam dilakukan jika terdapat 

penyimpangan yang bersifat material. Sedangkan untuk penyimpangan yang 
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bersifat tidak material hanya perlu perlu pengawasan dan pengambilan tindakan 

yang diperlukan. 

Menurut Hongren, dkk (2008:248) penyebab varians dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Selisih terkendali  (Controlable) yaitu selisih yang secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh seorang pemimpin dalam waktu tertentu. 

2. Selisih tak terkendali (Uncontrolable) adalah selisih yang tidak bisa 

dipengaruhi oleh seorang pemimpin yang mempunyai wewenang dalam 

waktu tertentu 

2) Kegunaan Biaya Standar dan Varians 

Dalam pandangan Cecily A. Raiborn dan Michael R. Kinney (2011:356) 

sistem biaya standar dan varians didesain untuk menyediakan informasi pada 

manajemen untuk digunakan dalam menjalankan fungsinya. Fungsi dasar tersebut 

menghasilkan 6 manfaat, yaitu: 

1. Efisiensi Klerikal 

Sistem biaya standar mengendalikan biaya aktual per unit menjadi tetap 

sebagai bentuk pengendalian dalam rangka efisiensi untuk beberapa periode 

2. Memotivasi 

Standar membantu mengkomunikasikan harapan manajemen kepada 

karyawan. Ketika standar telah tercapai maka bonus untuk karyawan akan 

tersedia. 

3. Perencanaan 

Manajer dapat menggunakan biaya standar saat ini untuk meramalkan 

kebutuhan biaya dan kuantitas di masa depan. Adanya penyimpangan 

(Variance) di masa lampau yang tidak menguntungkan dapat menjadi dasar 

manajer untuk perencanaan periode berikutnya. 

4. Pengawasan 

Sistem analisis varians adalah proses pengkategorian jenis 

(menguntungkan/tidak menguntungkan) perbedaan diantara biaya aktual dan 

standar. Sistem tersebut digunakan manajemen harus menolong manajemen 
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dalam menentukan tanggung jawab serta pengawasan untuk setiap varians 

yang terjadi. 

5. Pembuatan Keputusan 

Manajer dapat menggunakan biaya standar untuk memfasilitasi dirinya dalam 

pembuatan keputusan. 

6. Evaluasi Kinerja 

Dengan adanya laporan hasil analisis varians manajer dapat mengetahui kapan 

biaya terkendali dan tidak dapat terkendali serta siapa yang 

bertanggungjawab. 

3) Jenis Varians 

1. Varians Biaya Bahan Baku 

Varians biaya bahan baku ialah jika harga aktual yang dibayarkan lebih tinggi 

atau lebih rendah dari biaya standar (Carter,2011:166). Terdapat 2 standar 

untuk menganalisis varians biaya bahan baku, yaitu: 

• Varians Harga Bahan Baku 

Varians ini ialah ketika harga aktual dengan harga standar terdapat selisih 

pada saat bahan baku dibeli. 

MPV  = (AP – SP) AQ 

MPV   = Material Price Variance 

AP  = Actual Price 

SP  = Standart Price 

AQ  = Actual Quantitty 

• Varians Kuantitas Bahan Baku 

Varians ini adalah selisih ketika antara harga aktual dengan harga standar 

dicatat ketika bahan baku digunakan. 

MQV  = (AQ – SQ) SP 

MQV  = Material Quantity Variance 

AQ  = Actual Quantity 
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SQ  = Standart Quantity 

SP  = Standart Price 

2. Varians Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Varians biaya tenaga kerja langsung adalah perbedaan yang terjadi antara tarif 

standar dengan tarif aktual biaya tenaga kerja langsung. 

• Varians Tarif Tenaga Kerja Langsung 

Varians ini ialah ketika perbedaan upah aktual yang dibayarkan pada tenaga 

kerja untuk periode tertentu dengan biaya standar dari waktu bekerja aktual 

(Raiborn dan Kinney, 2011:346). 

LCV  = (AC – SC) AH 

LCV  = Labour Cost Variance 

AC  = Actual Cost per Hour 

SC  = Standart Cost per Hour 

AH  = Actual Hours 

• Varians Efisiensi Tenaga Kerja Langsung 

Varians ini adalah selisih yang dihitung di akhir periode pelaporan dengan 

cara membandingkan jam aktual yang digunakan dengan jam standar yang 

diperbolehkan, keduanya diukur dengan tarif tenaga kerja langsung standar 

(Carter,2011:169). 

LEV  = (AH – SH) SC 

LEV  = Labour Efficiency Variance 

AH  = Actual Hours 

SH  = Standart Hours 

SC  = Standart Cost per Hour 

3. Varians Biaya Overhead 

Selisih biaya overhead pabrik adalah selisih biaya yang disebabkan adanya 

perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan 

biaya overhead pabrik standar. Pendapat Cecily A. Raiborn dan Michael 
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Kinney (2011:347) menyatakan bahwa 4 pendekatan varians ini memberikan 

manajer detail yang terbaik dan dengan fleksibilitas terbaik untuk 

pengendalian dan evaluasi kinerja. 

• Varians Overhead Variable 

Varians ini adalah selisih perbedaan antara overhead variable yang 

dianggarkan dengan overhead variable realisasi. 

a. Varians Pengeluaran 

Varians ini adalah perbedaan di antara tarif overhad aktual dan tarif overhead 

standar. 

VOSV   = AVO – ( SP x AQ) 

VOSV  = Variable Overhead Spending Variance 

AVO  = Actual Variable Overhead 

SP  = Standart Price 

AQ  = Actual Quantity 

b. Varians Efisiensi 

Menurut Cecily A. Raiborn dan Michael Kinney (2011:348) pengertian dari 

varians ini adalah perbedaan antara anggaran overhead untuk jam aktual dan 

overhead yang diterapkan. 

VOEV  = (SP x AQ) – (SP x SQ) 

VOEV  = Variable Overhead Efficiency Variance 

AQ  = Actual Quantity 

SP  = Standart Price 

SQ  = Standart Quantity 

• Varians Overhead Tetap 

a. Varians Penggunaan 

Varians ini adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap 

yang dianggarkan. 

FOSV  = FOA – FOS 
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FOSV  = Fixed Overhead Spending Variance 

FOA  = Fixed Overhead Actual 

FOS  = Fixed Overhead Standart 

b. Varians Volume 

Varians volume overhead tetap adalah perbedaan antara anggaran dan 

pembebanan overhead tetap. Varians ini semata – mata disebabkan oleh 

tingkat produksi yang berbeda dari yang digunakan untuk menghitung 

perhitungan awal tingkat overhead.  

VV  = FOS – (SP x SQ) 

VV  = Volume Variance 

FOS  = Fixed Over  head Standart 

SP  = Standart Price 

SQ  = Standart Quantity 

2.3.  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya , maka diperoleh suatu 

gambaran yang nyata bahwa perencanaan anggaran bagi bidang usaha konsttruksi 

sangat penting, karena tanpa strategi dalam mengelola perusahaan, sebuah 

perusahaan seolah-olah melangkah dalam ketidakpastian. Perencanaan anggaran 

merupakan faktor internal yang penting untuk dipertimbangkan dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengelolaan keuangan. Penulis 

ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi serta apakah terdapat 

selisih menguntungkan dari anggaran biaya proyek pada CV. Binaya Cipta. 

Penulis menggambarkan pemikirannya sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anggaran Biaya Proyek 

Pengendalian Biaya 

Oleh Perusahaan 

Analisis Varians 

Favorable / Unfavorable 

Proyek Pembangunan 4 

Rumah Type 180 

Realisasi Biaya Proyek 


