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ABSTRAK     

Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dilihat dari 
tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan PT. Perkebunan Nusantara 
VIII (Persero) adalah memperoleh laba optimum melalui penjualan.  Untuk mencapai 
tujuan perusahaan yang telah ditetapkan maka pengelola perusahaan harus bertumpu pada 
fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian. Salah satu alat bantu yang digunakan dalam 
menjalankan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian adalah anggaran. Anggaran 
sebagai tools of management merupakan suatu perencanaan dan pengendalian terpadu 
yang dilaksanakan dengan tujuan agar perencanaan dan pengendalian tersebut betul-betul 
mempunyai daya guna dan hasil guna untuk mencapai produktivitas, efisiensi, dan profit 
margin yang tinggi bagi perusahaan. Namun faktor-faktor yang tidak terkendali seperti 
keadaan alam dan persaingan yang semakin ketat tentunya akan sangat berpengaruh 
terhadap kegiatan usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII. Selain itu iklim yang tidak 
menentu dua tahun terakhir ini dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas 
penjualan perusahaan sehingga terdapat penurunan realisasi penjualan atas anggarannya 
yaitu sebesar 106,42% pada tahun 2005 menjadi sebesar 93,49% pada tahun 2006. Oleh 
karena itu perlu suatu alat perencanaan dan pengendalian untuk meningkatkan efektivitas 
penjualan. Berdasarkan hal tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan anggaran 
untuk mengetahui efektivitas berfungsinya anggaran penjualan dalam mengendalikan  
penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII.   

Penulis melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) yang 
bergerak di bidang agroindustri. Penulis melakukan penelitian pada PT. Perkebunan 
Nusantara VIII (Persero) karena perusahaan ini memenuhi syarat untuk dilakukan 
penelitian serta dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 
melakukan penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dengan kuesioner, sedangkan penelitian 
kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur dan buku-buku yang berhubungan 
dengan penelitian yang dilakukan.  

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap PT. 
Perkebunan Nusantara VIII (Persero) dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan 
anggaran penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah memadai, 
karena adanya karakteristik anggaran, syarat-syarat anggaran, berfungsinya anggaran 
penjualan. Selain itu, Anggaran Penjualan Berfungsi Sebagai Alat  Pengendalian 
Penjualan, karena terdapat tahap-tahap pengendalian penjualan yang sangat efektif, 
sehingga hipotesis yang penulis ajukan diterima. 
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