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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan dengan sistem 

disentralisasi dan otonomi. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Peraturan 

Daerah menyatakan bahwa pihak kabupaten/kota wajib melaksanakan urusan di 

setiap bidang. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan bentuk otonomi 

atau kewenangan daerah dalam pelaksanaan kewajiban yang harus dipikul oleh 

kabupaten atau kota. Kebijakan pembangunan dengan sistem otonomi daerah 

diharapkan dapat melaksanakan program pembanguanan yang lebih responsif dan 

akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bidang yang wajib di urusi 

dengan sistem otonomi daerah. Program-program kesehatan yang dijalankan oleh 

pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan/kota, Rumah Sakit, dan Puskesmas 

merupakan penggambaran kesehatan masyarakat sekitar. Maka program-program 

yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah masing-masing. Hal ini 

menguntungkan bagi setiap daerah, karena dapat mengoptimalkan kemampuan atau 

potensi daerah tersebut. Oleh karena itu perlu adanaya kemampuan menuyususn 

rencana dan penggangaran dana agar pengoptimalan dalam pengelolaan program 

pembangunan kesehatan dapat terlaksana. 

Penguasaan dalam penyusunan anggaran sangat penting karena terkait dengan 

efisiensi anggaran program. Permasalahan sering muncul akibat dari penggaran dana 

yang kurang tepat, yaitu terdapat program yang memiliki anggran berlebih namun 

juga ada program yang menaglamni kekurangan dana. Pada negara berkembang, 

anggaran untuk bidang kesehatan termasuk kurang memadahi. Hal ini karena, tingkat 

kesadaran arti kesehatan para stakeholder atau pengambil keputusan masih sangat 

kurang. 

Kondisi keuangan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga dapat muncul 

persoalan. Suatu daerah yang memiliki keuangan yang rendah tentu membutuhkan 
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pengelolaan program yang tepat agar program kesehatan dapat terlaksana secara 

efektif dan efisien. Bila hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kendala 

bagi pemerataan upaya kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman 

mengenai penyusunan anggaran yang tepat, karena penyusunan anggaran menjadi 

faktor penentu dalam keberhasilan program kesehatan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada makalah adalah bagaimana penyusunan anggaran 

dalam merencanakan suatu program dan bagaimana cara atau tahapan dalam 

penyusunan anggaran? 

 

1.3. Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mempelajari penyusunan anggaran dalam merencanakan suatu program dan 

mensimulasikan cara atau tahapan dalam penyusunan anggaran suatu program di 

bidang kesehatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari makalah adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengertian penyusunan anggaran 

2. Mengetahui tujuan penyusunan anggaran 

3. Mengetahui manfaat penyusunan anggaran 

4. Mengetahui macam-macam anggaran 

5. Mengetahui pendekatan penyusunan anggaran 

6. Mengetahui tipe-tipe anggaran 

7. Mengetahui sistem informasi anggaran 

8. Mengetahui dan mensimulasikan proses penyusunan anggaran suatu program 

di bidang kesehatan  

9. Mempelajari dan memahami prinsip dan tahapan penyusunan anggaran di 

bidang kesehatan. 

 



6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Penganggaran (Budgeting) 

Budgeting atau penganggaran adalah suatu proses untuk mewujudkan rencana 

organisasi ke dalam bentuk nilai mata uang (Supriyanto dan Damayanti, 2007).  

Menurut RA Supriyono anggaran merupakan suatu rencana terperinci yang 

dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan 

uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka 

waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan menurut Gunawan Adisaputro, 

anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan 

tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Hasil 

dari kegiatan penganggaran (budgeting) adalah anggaran/ budget . Oleh karena 

rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka penganggaran 

seringkali disebut dengan rencana keuangan. Dalam penganggaran, suatu kegiatan 

dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan 

dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan 

efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. 

 

2.2 Tujuan Penganggaran (Budgeting) 

Tujuan disusunnya suatu anggaran berdasarkan Supriyanto dan damayanti 

(2007) adalah sebagai berikut: 

1. Agar manajer atau pimpinan organisasi bersedia melakukan perencanaan 

dengan seksama bagi kepentingan organisasinya 

2. Mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi 

3. Meningkatkan kepedulian anggota organisasi terhadap peran anggota dalam 

organisasi 

4. Mengkomunikasikan sasaran dan tujuan, tipe dan level pelayanan yang dapat 

diberikan, sumber daya yang dibutuhkan, dan pendapatan yang mungkin 

dihasilkan dari suatu program tertentu 
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5. Mengendalikan keuangan organisasi. Dengan disusunnya anggaran, anggota 

organisasi dapat mengetahui dengan pasti berapa besar sumber daya yang 

akan mereka konsumsi, khususnya ketika anggaran saat ini dibandingkan 

dengan anggaran tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan program dapat 

disesuaikan. 

6. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003, tujuan penganggaran adalah 

a. Stabilitas fiskal makro 

b. Alokasi sumber daya sesuai prioritas 

c. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien 

 

2.3 Manfaat Penganggaran (Budgeting) 

Beberapa manfaat yang didapatkan bila penganggaran dapat dilakukan dengan 

baik, yaitu: 

1. Membantu menyempurnakan rencana 

2. Mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan oleh suatu kegiatan 

3. Penyusunan rencana dapat lebih realistis dan tidak berlebihan dengan 

mempertimbangkan kemampuan anggaran 

4. Membantu proses pengambilan keputusan 

5. Membantu pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya 

6. Dengan diketahuinya biaya suatu rencana, maka pimpinan organisasi dapat 

mengambil keputusan apakan rencana yang disusun tersebut dapat 

dilaksanakan atau tidak 

7. Membantu pemantauan dan pengawasan 

8. Memperjelas pendelegasian wewenang 

9. Anggaran yang tersusun secara terperinci dan jelas dapat dipergunakan untuk 

membantu pemantauan (monitoring) dan pengawasan (controlling) 

Menurut Poerwanto, budgeting mempunyai manfaat baik dalam hal 

perencanaan, koordinasi maupun pengawasan. Dalam hal perencanaan, penganggaran 

membantu dalam menentukan rencana kegiatan apa yang sesuai yang dapat dilakukan 

oleh organisasi. Dalam hal koordinasi, penganggaran membantu mengkoordinasi 
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faktor manusia dan perusahaan serta menempatkan penggunaan modal pada saluran-

saluran yang menguntungkan dan seimbang dengan program kegiatan organisasi. 

Dalam hal pengawasan, penganggaran membantu mengawasi kegiatan beserta 

pengeluaran yang dibutuhkan. 

 

2.4 Macam Anggaran 

Anggaran dibedakan menjadi beberapa macam menurut beberapa kategori 

sebagai berikut: 

2.4.1 Menurut kegunaan 

Jika ditinjau dari kegunaan anggaran, dibedakan menjadi dua macam: 

a. Anggaran rutin 

 Anggaran rutin adalah segala pengeluaran yang selalu ada setiap bulannya, 

di dalamnya termasuk gaji pegawai, perawatan infrastruktur, pengadaan 

bahan, biaya listrik, biaya air dan sebagainya yang dikeluarkan setiap bulan. 

b. Anggaran pembangunan 

Pada dasarnya, anggaran pembangunan mencakup pemenuhan kebutuhan 

yang dapat memberikan nilai tambah bagi instansi. 

2.4.2 Menurut hierarki pemerintahan 

Jika ditinjau dari hierarki pemerintahan, rencana anggaran di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut: 

a. Anggaran Pemerintah Pusat (APBN) atau DAU (Dana Alokasi Umum) 

Pengaturan mengenai keuangan negara didasarkan pada Undang-

Undang Dasar 1945, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mengatur 

pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan dan peembangunan, mencapai 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai 

stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan 

secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
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pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang 

menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu 

tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara 

dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran 

berikutnya. 

b. Anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I (APBD I dan II) atau PAD 

(Pendapatan Asli Daerah) 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD 

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

kemampuan keuangan daerah. 

Landasan Hukum Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum 

dalam:  

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  

2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. 

c. Anggaran dekonsentrasi dari Alokasi Provinsi 

Dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah suatu kebijakan di dalam 

membantu daerah dalam mencapai kemandirian untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya sangat memegang 

peranan penting di dalam mencapai tujuan tersebut. 

Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuaan merupakan bagian 

dari pelaksanaan APBN dimana pelaksanaannya didelegasikan ke daerah. 

Permasalahan yang muncul merupakan suatu reaksi atas kebijakan 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dalam pelaksanaannya masih 

perlu sosialisasi dan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku 
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d. Dana bantuan untuk penduduk miskin atau bantuan dari subsidi BBM 

(Bahan Bakar Minyak) 

Akibat dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengadakan 2 

bantuan untuk rakyat Indonesia, yaitu Bantuan Langsung Sementara 

Masyarakat dan Bantuan Siswa Miskin.  

Di samping itu masih ada bentuk anggaran  yang berasal dari bantuan luar 

negeri dan anggaran khusus  dari pemerintah pusat. 

 

2.4.3 Menurut penanggung jawab anggaran 

Anggaran dibedakan berdasarkan penanggung jawab departemen yang 

melaksanakannya, yaitu: 

a. Anggaran Departemen Kesehatan 

b. Anggaran Departemen Pendidikan Nasional 

c. Anggaran Departemen Dalam Negeri 

 

2.4.4 Menurut penerimaan dan pengeluaran 

Jika ditinjau dari perimbangan penerimaan dan pengeluaran, maka anggaran 

dibedakan menjadi tiga, sebagai berikut: 

a. Anggaran berimbang (balance budget) 

Anggaran berimbang disusun sedemikian rupa sehingga mencapai suatu 

kondisi dimana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran 

pemerintah 

b. Anggaran surplus (surplus budget) 

Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan  

c. Anggaran deficit (deficit budget) 

Anggaran defisit yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan 

 

2.4.5 Menurut jangka waktu berlaku 

Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran jangka pendek 

Anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun 
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b. Anggaran jangka panjang 

Anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun  

 

2.4.6 Menurut teknik penyusunan yang digunakan. 

Dalam hal ini, teknik penyusunan anggaran khusus pada bidang kesehatan. 

Maka dapat dibedakan menjadi 4 macam: 

a. Anggaran program (program budget) 

Pada anggaran ini yang diutamakan adalah biaya program secara 

keseluruhan, yang perhitunngannya dirinci menurut kegiatan dalam 

program. Penyajian anggaran ini dikelompokkan menurut program dan 

mata anggaran. Contohnya dalam program Puskesmas ada program Balai 

Pengobatan, Program KIA, Promosi Kesehatan, dan lainnya. 

b. Anggaran hasil (performance budget) 

Yang diutamakan adalah hasil yang dicapai tiap program. Caranya 

dengan memperkirakan hasil yang dicapai, kemudian dirinci menurut 

kegiatan yang harus dilakukan guna mencapai hasil yang diharapkansetiap 

kegiatan harus dilakukan penilaian biaya yang disebut Rencana Anggaran 

Satuan Kegiatan (RASK). 

Dari anggaran hasil dapat diditentukan besar biaya satuan atau yang 

disebut Unit Cost. Anggaran hasil dapat digunakan untuk menilai efisiensi 

dan efektivitas program yang sama, tempat berbeda dengan 

membandingkan besar kecilnya biaya satuan dan kunjungan yang meliputi 

rawat jalan dan rawat inap. 

c. Anggaran baris (line item budget) 

Rencana anggaran disusun menurut butir dan disesuaikan dengan 

struktur anggaran yang merupakan akumulasi seluruh program. Struktur 

anggaran dibedakan atas anggaran untuk investasi, anggaran operasional, 

dan anggaran pemeliharaan. Pada beberapa program ditambahkan anggaran 

untuk promosi/pemasaran, dan transportasi. 
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d. Anggaran sistem (system budget)  

Perencanaan anggaran sistem didasarkan pada suatu sistem tertentu. 

Salah satu sistem yang cukup terkenal adalah PPBS (Planning 

Programming Budgeting System). Sistem ini juga dikenal dengan SP4 

(Sistem Perencanaan dan Penyusunan Penganggaran). 

 

2.5 Pendekatan Penyusunan Anggaran 

Ada tiga pendekatan dalam penyusunan anggaran, yaitu: 

a. Top-down 

Dalam pendekatan top-down, seluruh kegiatan dan alokasi biaya untuk 

masing-masing kegiatan Puskesmas ditentukan oleh top management, dalam 

hal ini adalah kepala Puskesmas. Keuntungan pendekatan top-down adalah 

proses penyusunan anggaran relatif cepat. Namun pendekatan top-down juga 

memiliki kelemahan yaitu sangat kurangnya keterlibatan staf Puskesmas 

sebagai pelaksana program. Akibatnya, komunikasi dan koordinasi kurang 

berjalan lancar. 

b. Bottom-up 

Penyusunan anggaran dengan pendekatan bottom-up, masing-masing unit 

di Puskesmas dapat secara independen mengidentifikasi kegiatan dan sumber 

daya yang dibutuhkan. Kemudian usulan anggaran dari setiap unit 

dikonsolidasikan di tingkat Puskesmas untuk mencapai kesepakatan anggaran 

pada periode selanjutnya. 

c. Participatory 

Dalam pendekatan penyusunan anggaran participatory, adalah kombinasi 

antara pendekatan top-down dan bottom-up. Penyusunan anggaran dimulai 

dengan penentuan parameter oleh kepala Puskesmas sebagai acuan dalam 

penyusunan anggaran, termasuk penentuan sasaran dan tujuan untuk tahun 

mendatang. 

Kemudian, masing-masing unit di Puskesmas merencanakan anggaran 

dengan berpatokan parameter acuan yang telah dibuat. Keuntungan dari 



13 

 

pendekatan participatory adalah keseimbangan peran serta dari setiap tingkat 

manajemen. Namun, pedekatan ini cenderung menghambat inovasi staf 

karena top manajer masih dominan dan membutuhkan waktu yang relatif 

lama. 

 

2.6 Tipe Anggaran 

Berdasarkan tipe anggaran, anggaran dapat dikategorikan kedalam tiga tipe 

anggaran, yaitu : 

1. Operating Budget 

Operating budget terdiri dari dua jenis anggaran yaitu expense budget dan 

revenue budget (anggaran pengeluaran dan anggaran pendapatan). 

a. Expense Budget 

Penentuan anggaran pengeluaran dilakukan dengan mengkonversikan 

sumber daya yang dibutuhkan yang telah dididentifikasi pada proses 

perencanaan kedalam nilai rupiah. Langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah memperkirakan jumlah tenaga atau personil yang dibutuhkan dalam 

menyelenggarakan suatu jenis kegiatan pelayanan tertentu. Untuk setiap 

tenaga yang dibutuhkan tersebut selanjutnya ditentukan besarnya gaji yang 

harus dibayarkan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi 

sumberdaya non manusia yang dibutuhkan untuk tahun mendatang. Pada 

tahap ini diidentifikasi pula pengeluaran langsung dan tidak langsung. 

Pengeluaran langsung berupa hal-hal yang dibutuhkan secara spesifik 

untuk penyelenggaraan suatu kegiatan pelayanan misalnya pembelian alat 

suntik, obat dan vaksin, sedangkan pengeluaran tidak langsung adalah 

menyangkut segala sesuatu yang turut memfasilitasi agar suatu kegiatan 

pelayanan tersebut dapat berjalan, misalnya transportasi dan telepon. 

b. Revenue  Budget 

Revenue budget disusun jika expense budget telah disusun. Pada tahap 

ini diidentifikasi segala pendapatan yang mungkin diterima untuk tahun 
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depan, baik yang berupa dana grant maupun pendapatan dari 

penyelenggaraan suatu kegiatan pelayanan. 

2. Cash Budget 

Cash budget atau cash basis, sebagai kebalikan dari operating budget, 

melihat pada seluruh aliran dana, baik dana (cash inflow) masuk ataupun 

keluar (outflow) organisasi. Penerimaan dan pengeluaran dicatat pada saat kas 

diterima dan dikeluarkan. Untuk memahami perbedaan antara cash budget dan 

operating budget perlu pemahaman terlebih dahulu terhadap 2 istilah yaitu 

cash base of accounting dan accrual base of accounting. Pada cash base of 

accounting, revenues baru dapat diketahui ketika dana atau pembayaran betul-

betul diterima, dan expenses diketahui ketika sudah mengeluarkan atau 

membayar sesuatu. Pada accrual base of accounting , revenues sudah dapat 

diketahui sebelum transaksi diuangkan, demikian pula expenses-nya. 

Mengenali revenues dan expenses penting bagi stakeholders dan 

penentuan tarif, tetapi hal itu tidak menunjukkan berapa aliran dana atau cash 

flow dalam suatu organisasi. Cash flow ini penting bagi kelangsungan 

kegiatan pelayanan organisasi setiap harinya, karena dengan mengetahui 

beberapa aliran dana yang ada, akan dapat diputuskan perlu tidaknya 

meminjam dana dari pihak lain. 

3. Capital Budget 

Capital atau fix assets menggambarkan kebutuhan organisasi terhadap 

barang-barang tetap seperti gedung, properti dan fix assets lainnya. Capital 

budget ini biasanya membutuhkan dana yang relatif besar. 

Ketiga tipe anggaran diatas bersifat incremental maksudnya dalam menyusun 

anggaran terdapat asumsi bahwa besarnya anggaran yang diterima akan mengalami 

perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Disamping ketiga tipe tersebut, terdapat tiga tipe anggaran yang bersifat tetap 

yaitu tidak mengalami perubahan atau kenaikan dibanding tahun sebelumnya. 

Anggaran dengan konsep seperti ini disebut zero-based budgeting. Jika kondisi 
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anggaran di suatu organisasi bersifat zero-based budgetting, ada tiga hal yang perlu 

dilakukan dalam proses penyusunan anggaran yaitu : 

1. Menyiapkan paket-paket kegiatan 

2. Membandingkan antar paket kegiatan tersebut 

3. Mengalokasikan sumberdaya berdasarkan prioritas pada masing-masing paket 

kegiatan. 

 

2.7 Sistem Informasi Anggaran 

Kegiatan analisis bermula dari pengumpulan segala informasi yang 

berhubungan dengan anggaran. Keberadaan informasi anggaran yang tepat dan akurat 

menjadi syarat utama bagi kegiatan analisis anggaran. Tanpa dukungan data atau 

informasi, sulit diharapkan analisis anggran dapat memantau kondisi yang 

sesungguhnya. Persyaratan sistem informasi anggaran yang efektif adalah sebagai 

berikut. 

1. Informasi harus tersedia tepat waktu 

Jika memungkinkan diusahakan untuk menyediakan laporan yang bersifat 

harian, mingguan, bulanan, tribulanan dan tahunan. 

2. Ada hierarki informasi 

Informasi disajikan dengan tingkat kelengkapan yang berbeda, mulai dari 

informasi anggaran yang bersifat umum hingga informasi anggaran yang 

sangat detail. Sebagai panduan umum, hierarki informasi ini dapat dibedakan 

atas 4 tingkatan yaitu: 

a. Informasi anggaran untuk keseluruhan organisasi yang bersifat garis besar 

b. Informasi anggaran di masing-masing seksi atau departemen 

c. Informasi anggaran untuk masing-masing personel di setiap seksi atau sub 

departemen 

d. Informasi anggaran detail per transaksi yang dilakukan sampai pada tingkat 

hierarki informasi mana yang sebaiknya tersedia di suatu organisasi sangat 

tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing organisasi. 
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3. Harus tersedia data-data yang akurat dan relevan 

Akurat maksudnya data-data tersebut harus mencerminkan kondisi yang 

sebenarnya di organisasi, dan relevan berarti apa yang disajikan tersebut 

sesuai dengan organisasi. Sebagai contoh, informasi tentang unit cost. 

Informasi biaya satuan ini relevan untuk organisasi yang melayani masyarakat 

secara langsung seperti rumah sakit dan puskesmas tetapi mungkin tidak 

relevan untuk Dinas Kesehatan. 

4. Sistem pelaporan anggaran atau informasi anggaran harus ditangani dengan 

serius. 

Keseriusan disini tidak hanya dibutuhkan pada tahap persiapan dan 

pendistribusiannya semata, tetapi harus mencakup pula kesediaan top 

management untuk mengkomunikasikan hasil analisis dan rencana intervensi 

managerial yang sebaiknya dilakukan kepada pihak-pihak lain dalam 

organisasi. 

Berdasarkan keempat kriteria tersebut, terdapat dua teknik pelaporan anggaran 

yang bisa dikembangkan sebagai dasar analisis anggaran yaitu: 

a. Flexible Budgeting 

Konsep inti yang mendasari flexible budgeting adalah pembedaan antara 

biaya yang dapat dikontrol dan biaya yang tidak dapat dikontrol. Seorang 

manajer biasanya berusaha untuk mengontrol fixed cost (biaya tetap) dan 

variable cost (biaya tidak tetap) per unit pelayanan, tetapi tidak dapat 

mengontrol secara keseluruhan total unit pelayanan sehingga total variable 

cost tidak dapat dikontrol. Solusinya, dengan menerapkan flexible budgetting 

yaitu anggaran disesuaikan dengan volume perubahan yang sudah terjadi 

untuk menghitung performance manager . 

b. Variance Analysis 

Adalah teknik akutansi yang beruapaya untuk melihat dengan lebih teliti 

terjadinya perbedaan antar apa yang sudah dianggarkan dengan kenyataannya. 
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Teknik ini dilakukan dengan mengelompokkan perbedaan-perbedaan atau 

penyimpangan tersebut kedalam beberapa kategori yang dibutuhkan untuk 

tindakan managerial. Pengkategorian bisa dilakukan berdasarkan : 

1. Case mix/case type 

Hal ini menunjukkan tipe kasus/kegiatan yang akan dibahas misalnya 

antenatal care (ANC), rawat jalan umum, rawat jalan gigi dan mulut. 

2. Volume/number of acces 

Menunjukkan banyaknya kasus/kegiatan yang akan dibahas, misalnya 

30 kunjungan ANC, 25 pasien rawat jalan, 15 pasien gigi dan mulut dan 

sebagainya. 

3. Input per case/resources used per case 

Menggambarkan sumberdaya apa saja yang digunakan untuk 

menangani setiap kasus/kegiatan tersebut. Misalnya dalam penanganan 

setiap kunjungan ANC memerlukan 0,5 jam pelayanan oleh seorang bidan, 

laboratorium, obat-obatan, vitamin dan lain-lain. 

4. Efficiency of output delivery 

Menunjukkan tingkat efisiensi penanganan setiap kasus/kegiatan yang 

sudah dilakukan. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan 

antara standar normatif dengan pelaksanaan senyatanya (normatif dan 

actual). Contohnya menghitung selisih antara waktu yang digunakan untuk 

melayani seorang ibu yang melakukan ANC dengan waktu perwawatan 

standar. 
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BAB III 

STUDI KASUS 

 

Di Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal siwalan, Kabupaten Probolinggo 

merupakan daerah yang memiliki permasalahan di sampah. Desa tersebut telah 

memiliki bank sampah atau lebih dikenal masyarakat setempat adalah Bank Samsun 

untuk mengatasi permasalahan tidak terkelolanya sampah akan tetapi bank tersebut 

berjalan kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan kurang profesionalnya system 

pengelolaan manajemen di internal bank sampah itu sendiri serta kurang sadarnya 

masyarakat untuk turut serta aktif menabungkan sampahnya di bank tersebut. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan merevitalisasi Bank Samsun 

yang berada di Desa Banjar Sawah. Sesuai dengan arti revitalisasi sendiri, peran Bank 

Samsun dimasyarakat akan dipentingkan kembali sehingga bank tersebut menjadi 

aktif. Berdasarkan hasil kegiatan RPK, revitalisasi program bank samsun memiliki 2 

kegiatan. Jika dalam operasionalnya, organisasi tersebut pasti membutuhkan dana 

untuk mengoperasionalkan Bank Samsun pada masa awal. Tahapan dalam menyusun 

anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi  kegiatan 

Identifikasi kegiatan terdiri dari analisis situasi, menentukan jumlah dan jenis 

sumber daya, dan  

a. Kegiatan pertama yang dilakukan adalaah recruitmen petugas bank samsun. 

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang diperlukan dalam 

pelaksanaan program bank samsun. Sasaran program ini adalah warga desa 

Banjar Sawah. Indikator keberhasilan program ini adalah terpilihnya 2 orang 

warga Banjar sawah untukmencukupi SDM yang dibutuhkan. 

b. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi program bank samsun, kegiatan ini bertujuan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa baanjar Sawah kecamatan 

Tegal Siwalan dalam program bank samsun. Sasaran program ini adalah warga 

desa Banjar sawah. Indikator keberhasilan program ini adalah jumlah nasabah 

bertambah sebanyak 5 orang tiap 1 bulan. 
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2. Analisis anggaran 

Dalam melakukan analisis anggaran hal-hal yang perlu diketahui macam anggaran 

yang diperlukan. Dalam bidang kesehatan, macam anggaran yang diperlukanan 

adalah: 

a. Menetukan anggran baris (line item budget) 

Anggaran baris meliputi: 

1. Mengklasifikasian biaya berdasarkan skala produksi yaitu fix cost dan 

variable cost. 

2. Mengklasifikasian biaya berdasarkan fungsi penggunaan yaitu direct cost 

dan indirect cost. 

3. Mengklasifikasian biaya berdasarkan lamanya penggunaaan yaitu investment 

cost, operational cost dan biaya pemeliharaan. 
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Berikut proses penggaran bank samsun : 

Tabel 1 Klasifikasi Biaya Per Kegiatan 

No 

 

Unsur Biaya 
Biaya 

(Rp) 

Klasifikasi Biaya   

Nama Kegiatan Skala Produksi Fungsi Penggunaan Lama penggunaan  Sumber Biaya 

 Fixed 

Cost 

Variabel 

Cost 

Direct 

Cost 

Indirect 

Cost 

Investment 

Cost 

Operational 

Cost 

Pemeliharaan  

1. 

Rekrutmen 

pengurus Bank 

Samsun 

Kertas 

(20 lembar) 
2.000 

 
2000 2000 

  
2000 

  

 
 Balpoint (4 buah) 8.000 

 
8000 8000 

  
8000   

 

 
Roti (20 buah) 60.000 

 
60.0000 60.0000 

  
60.0000 

 Dana dari Pak 

Kades 

 
 Air minum (1 dus) 18.000 

 
18.000 18.000 

  
18.000   

2. 

Sosialisasi 

program Bank 

Samsun 

Sewa Gedung 500.000 500.000 
 

500.000 
  

500.000 

  

 
 Sewa kursi (50 kursi) 100.000 

 
100.000 100.000 

  
100.000   

 

 

Sewa proyektor dan LCD 100.000 
 

100.000 100.000 
  

100.000 

 Dana dari Kas 

desa dan 

Sponsor 

 
 Sewa sound  system 50.000 

 
50.000 50.000 

  
50.000   

 
 Kertas (20 lembar) 2.000 

 
2000 2000 

  
2000   

  Print leaflet (200 lembar) 100.000  100.000 100.000   100.000   

  Poster (5 lembar) 50.000  50.000 50.000   50.000   

  Pembicaraan BLH 200.000  200.000 200.000   200.000   

  Roti (50 buah) 150.000  150.000 150.000   150.000   

  Air minum (2 dus) 36.000  36.000 36.000   36.000   

  Transportasi 42.500  42.500 42.500   42.500   

 
 TOTAL 

 
500.000 918.500 1.418.500 0 0 1.418.500 0  

 
 TOTAL COST 

 
1.418.500 1.418.500 1.418.500   
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b. Menentukan jumlah anggaran program 

Program yang akan dilaksanakan adalah program Bank Samsun dengan 

kegiatan yaitu rekrutmen pengurus dan sosialisasi program Bank Samsun. 

Tabel 2 Tabel Anggaran Baiaya Kegiatan 

Kegiatan Anggaran 

1. Rekrutmen pengurus 

2. Sosialisasi Program 

Rp     88.000,00. 

Rp 1.330.500,00 

Jumlah Anggaran Program 

Bank Samsun 

Rp 1.418.500,00. 

 

c. Menentukan performance budget 

Performance budget menunjukkan biaya satuan terhadap hasil capaian. 

Biaya satuan diperoleh dari total biaya dibagi dengan satuan, dalam kasus 

ini berupa jumah peserta. 

Tabel 3 Tabel Performance Kegiatan 

Rekrutmen Pengurus Sosialisasi Program �  88. , �� � = �  . , . �  . . �� � = �  . . . 
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BAB IV 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan 

Penganggaran (budgetting) merupakan suatu rencana yang disusun secara 

sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu/periode. Adapun tujuan penting 

dari penganggaran adalah untuk stabilisasi fiscal makro, alokasi sumber daya 

sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. sehingga 

segala keputusan dan rencana dapat lebih realistis, tidak berlebihan sesuai dengan 

kemampuan anggaran. 

Adapun anggaran tersebut dibedakan menurut kegunaan, hirarki 

pemerintahan, penanggung jawab anggaran, penerimaan dan pengeluaran, jangka 

waktu yang berlaku serta teknik penyusunan yang digunakan. Sedangkan 

penyusunan anggaran didasarkan pada pendekatan top-down dimana seluruh 

kegiatan dan alokasi biaya ditentukan oleh top management, Bottom-up dimana 

masing-masing unit berhak untuk identifikasi kegiatan dan sumberdaya yang 

dibutuhkan, dan Participatory yang mengkombinasikan antara top-down dan 

bottom-up 

Anggaran juga dibagi dalam berbagai tipe yang meliputi: Operating 

budget yang terdiri dari Expense budget (Konversi sumber daya dalam rupiah) 

dan Revenue budget (Identifikasi pendapatan yang mungkin diterima), Cash 

budget (Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat pada saat kas diterima dan 

dikeluarkan), dan Capital budget (Kebutuhan terhadap barang tetap). 

Keberadaan informasi yang tepat, akurat dan relevan menjadi syarat mutlak bagi 

kegiatan analisis anggaran. Pelaporan anggaran hendaknya menganut pada dua 

teknik sebagai dasar analisis yaitu Flexible budgeting yang membedakan antara 

biaya yang dapat dikontrol dan biaya yang tidak dapat dikontrol serta Variance 

analysis yang mengupayakan untuk melihat dengan lebih teliti akan terjadinya 

perbedaan antar apa yang sudah dianggarkan dengan kenyataannya.  
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