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EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS AKTIVITAS 

(ACTIVITY-BASED BUDGETING) PADA PT. ASKES (PERSERO) 

CABANG UTAMA PALEMBANG 

 

ABSTRAK 

Aditya Pratama 

 

Anggaran berbasis aktivitas adalah metode penganggaran dimana aktivitas 

yang mengeluarkan biaya dianalisis dan dikaitkan dengan tujuan strategis. 

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui anggaran berbasis aktivitas yang 

disusun oleh PT. Askes (Persero) Cabang Utama Palembang sudah memenuhi 

prinsip-prinsip anggaran sebagai alat perencanaan 2) Untuk mengevaluasi 

anggaran berbasis aktivitas yang telah diterapkan pada PT. Askes (Persero) 

Cabang Utama Palembang sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendalian.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian analisis 

deskriptif kualitatif, dan lebih banyak memakai cara berpikir deduktif, karena 

teori-teori yang dibahas adalah teori-teori yang bersifat umum dan dipakai untuk 

menganalisis kejadian khusus pada PT. Askes (Persero) Cabang Utama 

Palembang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang disusun oleh 

perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam memberikan manfaat di bidang 

perencanaan maupun pengendalian. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi prinsip-prinsip pokok penyusunan anggaran sebagai 

alat perencanaan serta adanya tindakan pengendalian yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam menekan pengeluaran biaya sehingga pengeluaran biaya dapat 

dikendalikan. 

 

Kata kunci : Anggaran berbasis aktivitas, Perencanaan, Pengendalian. 
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED 

BUDGETING IN PT. ASKES (PERSERO) CABANG UTAMA 

PALEMBANG 

 

ABSTRACT 

Aditya Pratama; Ahmad Subeki, SE, MM, Ak;  

Aryanto, SE, M.Ti, Ak 

 

Activity-based budgeting is a method of budgeting in which the activities 

were analyzed and the cost associated with the strategic objectives. This study 

aims 1) To determine the activity-based budget prepared by PT. Askes (Persero) 

Cabang Utama Palembang already meet the principles of the budget as a planning 

tool 2) To evaluate the activity-based budgeting has been applied to the PT. Askes 

(Persero) Cabang Utama Palembang so it can be used as a means of control. 

In this study the authors used descriptive qualitative research method of 

analysis, and more use deductive thinking, since the theories discussed are 

theories of a general nature and is used to analyze specific events at PT. Askes 

(Persero) Cabang Utama Palembang. 

The results showed that the budget prepared by the company has 

functioned well in providing benefits in the areas of planning and control. This is 

evidenced by the ability of the company to meet the fundamental principles of 

budgeting as a planning tool and the control measures taken by the company to 

reduce costs so that costs can be controlled expenses. 

 

Keywords: Activity-based budgeting, Planning, Control. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Perekonomian Indonesia saat ini terus tumbuh dan berkembang serta 

diikuti dengan perkembangan teknologi yang memberikan dampak yang luas pada 

semua peluang usaha. Dengan adanya peluang usaha diperlukan adanya 

perencanaan terlebih dahulu, sebab peluang-peluang tersebut tidak akan berarti 

apa-apa tanpa adanya pengendalian atas perencanaan itu sendiri, namun pada 

umumnya kemampuan perusahaan dalam mengendalikan kegiatan perusahaan 

secara langsung semakin berkurang, hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, 

perhatian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan. 

 Seorang pimpinan perusahaan (manajer) memiliki peranan yang sangat 

penting dalam perusahaannya, karena selain bertugas untuk mencapai tujuan 

perusahaan, pimpinan perusahaan juga perlu berupaya mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Manajer juga dituntut untuk dapat memajukan 

usahanya dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya, 

untuk dapat mencapai tujuan sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup serta 

dapat memperoleh keuntungan perusahaan. 

 Dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan diperlukan suatu 

manajemen perusahaan yang baik, yang dapat melaksanakan fungsi manajemen 

dengan sempurna. Menurut Gunawan dan Marwan (2003 : 8) fungsi manajemen 

terdiri dari : 



 

1. Planning 

2. Organizing 

3. Staffing 

4. Directing 

5. Controlling 

 Kelima fungsi diatas merupakan suatu rangkaian dalam melaksanakan 

sasaran perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai 

sasaran yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan manajer perlu 

melaksanakan pengendalian yang merupakan prosedur yang dirancang agar 

operasional perusahaan tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun. 

Fungsi perencanaan mempunyai hubungan dengan fungsi pengendalian itu sendiri 

yaitu suatu tindakan dari perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

termasuk semua rangkaian yang dicapai organsisasi serta rangkaian kegiatan yang 

akan dilakukan pada masa yang akan datang. 

 Suatu perencanaan yang akan dibuat harus menggambarkan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai, memilih dari berbagai alternatif yang tersedia yang 

kemudian akan diambil oleh pimpinan perusahaan sebagai gagasan yang terbaik 

untuk dilaksanakan. Pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan dengan 

melihat beberapa faktor penting, pengalaman masa lalu dan pertimbangan akan 

masa depan perusahaan, hal ini dilakukan agar keputusan yang akan diambil dapat 

memuaskan berbagai pihak. 

 Pimpinan perusahaan dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa alat 

perencanaan, salah satu alat perencanaan yang digunakan oleh pimpinan 



 

perusahaan adalah anggaran yang merupakan suatu rencana yang telah ditetapkan 

dan digunakan dalam jangka waktu 1 tahun, dimana rencana ini telah ditetapkan, 

disusun dan digunakan berdasarkan pertimbangan pengalaman-pengalaman 

dimasa lalu, yang akan digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. 

 Banyak para ahli mengemukakan mengenai pengertian anggaran, namun 

pada dasarnya pengertian yang mereka kemukakan memiliki tujuan yang sama, 

menurut Munandar (2007 : 1) anggaran adalah “suatu rencana yang disusun secara 

sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit 

(kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan 

datang”. 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan aktivitas budgeting lainnya berada di tangan manajer 

puncak. Keadaan ini disebabkan manajer tersebut paling berwenang dan paling 

bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan, tetapi dalam proses kegiatan 

menyusun dan menyiapkan anggaran serta aktivitas budgeting lainnya tidak harus 

ditangani sendiri oleh manajer puncak, melainkan perlu didelegasikan kepada 

bagian yang kompeten dan tentunya manajer tersebut masih perlu 

mengkoordinasikan bagian-bagian lain guna memberi masukan (input). 

 Kepada bagian mana manajer mendelegasi untuk melaksanakan tugas-

tugas budgeting, ini tergantung pada struktur organisasi dan uraian tugas yang 

dibuat. Dengan adanya rencana yang telah disusun, setiap manajer menginginkan 



 

agar tujuan perusahaan bisa tercapai, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka 

kegiatan dalam perusahaan harus berpedoman pada perencanaan. 

 Dalam merealisasi anggaran perlu mengikuti dengan 

mengimplementasikan pengawasan. Pengawasan untuk menggerakan aktivitas 

usaha didasarkan atas uraian tugas, program dan atau anggaran biaya yang telah 

disusun. Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja perlu menjamin agar realisasi 

anggaran dapat dilakukan tanpa adanya penyimpangan. Sasaran pengawasan akan 

dapat dicapai kalau manajer perusahaan mampu memperlancar dan memantau 

semua kegiatan operasional. 

 Pengawasan merupakan tanggung jawab manajer untuk mengusahakan 

agar pelaksana kerja dapat berjalan sesuai anggaran guna mencapai hasil kerja 

yang diharapkan. Betapapun baiknya program kerja yang telah dibuat akan gagal, 

jika manajer perusahaan tidak bekerja efektif melakukan pengawasan. 

 Pengawasan merupakan suatu proses dimana manajer perusahaan perlu 

mengetahui apakah hasil kerja yang dicapai oleh bawahannya sesuai anggaran, 

perintah, tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan diperlukan 

untuk mengvaluasi dan melakukan koreksi atas pelaksanaan kerja bagian yang 

terlibat di dalamnya, guna mendapatkan keyakinan apakah anggaran yang telah 

dibuat dapat direalisasi dengan baik. 

 Implementasi pengawasan idealnya dilakukan dengan menetapkan standar 

pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi 

timbal balik, membandingkan aktivitas nyata dengan standar yang telah 

ditentukan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta 



 

mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 

sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan cara yang paling efektif 

dan efisien. 

 Penerapan sistem pengawasan yang efektif bisa dilakukan dengan 

mengatasi penyimpangan terhadap keterlambatan dalam merealisasikan anggaran, 

jika ditunjang dengan pengawasan yang intensif. Syarat-syarat dan ciri-ciri 

pengawasan yang baik antara lain pengawasan harus menemukan fakta-fakta 

tentang bagaimana pembentukan tugas-tugas dijalankan dalam perusahaan. 

Pengawasan harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan 

dari rencana sebelumnya. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, dan hanya 

sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai 

tujuan. 

 Manajer perusahaan perlu memperhatikan pentingnya melakukan 

pengawasan yang mengandung makna pengamatan untuk mengantisipasi 

keterlambatan merealisasi anggaran. Mengingat pengawasan hanya sekedar 

administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah mencapai tujuan. 

 PT. ASKES (Persero) Cabang Utama Palembang selaku badan usaha milik 

negara yang memberikan pelayanan asuransi kesehatan bagi masyarakat, dalam 

upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program serta pengalokasian 

sumber-sumber pada aktivitas yang mampu memberikan nilai tambah, telah 

menyusun anggarannya berdasarkan aktivitas, karena dalam Activity-Based 

Budgeting (ABB) sistem penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan biaya 

dalam melakukan berbagai aktivitas dan mengaitkannya dengan konsumsi 



 

sumberdaya perusahaan, sehingga ABB dapat dengan mudah mengetahui 

perbaikan berkesinambungan, termasuk mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang 

dianggap boros. Seperti yang dikemukakan oleh Tunggal (2003:5) “Activity-Based 

Budgeting (ABB) terbukti merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang 

lebih berkualitas dari pada pendekatan traditional, functional-based budgeting. 

Pendekatan ABB dapat digunakan untuk menekan reduksi biaya melalui eliminasi 

aktivitas yang boros dan memperbaiki efisiensi aktivitas yang diperlukan.” 

 Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul : “Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Aktivitas (Activity-

Based Budgeting) Pada PT. ASKES (Persero) Cabang Utama Palembang”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Setiap perusahaan dalam menggerakkan aktivitas usaha biasanya 

menghadapi permasalahan antara lain perencanaan dan pengendalian anggaran 

yang ditinjau dari ABB selama tahun anggaran 2013 sebagai berikut : 

1. Apakah anggaran berbasis aktivitas yang disusun oleh PT. Askes (Persero) 

Cabang Utama Palembang sudah memenuhi prinsip-prinsip anggaran 

sebagai alat perencanaan ? 

2. Apakah penerapan anggaran berbasis aktivitas pada PT. Askes (Persero) 

Cabang Utama Palembang dapat digunakan sebagai alat pengendalian ? 

 

 

 



 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah : 

1. Untuk mengetahui anggaran berbasis aktivitas yang disusun oleh PT. 

Askes (Persero) Cabang Utama Palembang sudah memenuhi prinsip-

prinsip anggaran sebagai alat perencanaan. 

2. Untuk mengevaluasi anggaran berbasis aktivitas yang telah diterapkan 

pada PT. Askes (Persero) Cabang Utama Palembang sehingga dapat 

digunakan sebagai alat pengendalian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian diharapkan : 

1. Dapat memberi bahan masukan terhadap perusahaan dalam upaya 

meningkatkan prestasi kerja dan meningkatkan laba pada PT. Askes 

(Persero) Cabang Utama Palembang. 

2. Dapat memberi tambahan wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan 

bahan kajian dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. ASKES (Persero) Cabang Utama 

Palembang yang beralamat di Jl. R. Sukamto 8 Ilir Palembang-30114. 

 Dalam penelitian ini penulis memberi batasan atau ruang lingkup 

pembahasan pada anggaran Askes Sosial tahun anggaran 2013. Pembahasan ini 



 

meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip anggaran sebagai alat perencanaan dan 

analisis penerapan anggaran sebagai alat pengendalian. 

 

1.5.2. Rancangan Penelitian 

 Dalam melakukan analisis data dapat dipakai beberapa metode/cara 

berpikir yaitu : 

1. Cara Berpikir Deduktif 

Yaitu cara analisis yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat 

umum untuk menilai suatu kejadian. 

2. Cara Berpikir Induktif 

Yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa 

yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang 

khusus tersebut akan ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

 Dalam analisis skripsi ini lebih banyak memakai cara berpikir deduktif. 

Karena teori-teori mengenai penerapan anggaran berbasis aktivitas yang dibahas 

adalah teori-teori yang bersifat umum dan dipakai untuk menganalisis kejadian 

khusus pada PT. Askes (Persero) Cabang Utama Palembang. 

 

1.5.3. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer merupakan jenis data yang dihimpun dari lapangan atau objek 

yang diteliti. Jenis data ini antara lain : sejarah berdirinya perusahaan, 

implementasi pembagian tugas dan lain-lain. 



 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tersedia di perusahaan, data tersebut 

dihimpun dalam bentuk yang sudah ada / jadi berupa publikasi-publikasi. 

Jenis data sekunder yang dikumpulkan antara lain : struktur organisasi dan 

uraian tugas, anggaran biaya dan lain-lain. 

3. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan kepala 

cabang, kepala seksi keuangan dan umum, kepala seksi hubungan 

pelanggan dan pemasaran, kepala seksi manajemen manfaat, kepala seksi 

kemitraan dan pengendalian manfaat, serta beberapa karyawan yang ada 

guna memperoleh informasi mengenai perencanaan dan pengendalian 

anggaran, serta pengeluaran biaya. 

4. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengamatan mengenai keadaan-keadaan dan kejadian-

kejadian yang berhubungan dengan objek permasalahan. 

 

1.5.4. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dan 

analisis kuantitatif yaitu, dengan cara menggunakan data angka-angka 

hasil pengukuran yang diperoleh dari ketentuan teori yang ada. 

 

 

 



 

1.6. Sistematika Skripsi 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyajikannya dalam 5 bab dimulai 

dari bab I sampai bab V. Adapun sistematikanya sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi 

skripsi ini dan penelitian sebelumnya. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas serta kepesertaan dan 

prosedur penyusunan anggaran biaya PT. Askes (Persero) Cabang 

Utama Palembang. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab  ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. 

 

 



 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang menyajikan 

 beberapa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 
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