
 

 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Anggaran 

Anggaran sebagai alat manajemen berfungsi merencanakan dan 

mengawasi keuntungan. Anggaran merupakan kata benda, yakni hasil yang 

diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan. Sedangkan Penganggaran 

(Budgeting) menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang 

diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data 

dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, dan penyusunan 

rencananya sendiri,implementasi dari rencana tersebut,sampai pada akhirnya 

tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil melaksanakan rencana itu. 

 

 Definisi Anggaran 

Dibawah ini beberapa definisi anggaran : 

1. Menurut Jajuk Herawati  dalam bukunya “Anggaran Perusahaan” 

(2004:10) 

“Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam 
bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi 
seluruh kegiatan perusahaan  untuk jangka waktu tertentu yang 
akan datang”. 

 
 
 
 
 



 

 

2. Menurut M Nafarin  dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” 

(2004:12)  

“Anggaran ialah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi 

yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

3. Menurut Gunawan Adisaputro dalam bukunya “ Anggaran Perusahaan” 

(1996:3) 

“Anggaran adalah suatu pendekatan Formal dan sistematis daripada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”. 

4. Menurut Charles T. Horngren dalam bukunya “Cost Accounting“  

(1994:83) 

“ Budget is a quantitative expression of a plan of action and an aid to the 
coordination and  implementation of this plan ”. 

 
(Anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang dituangkan 
secara kuantitatif dan membantu mengkoordinasi serta 
mengimplementasikan)  

 

Inti dari definisi anggaran diatas,adalah : 

a. Formal ; disusun secara resmi dan tertulis 

b. Sistematis ; disusun berurutan dan berdasarkan fakta 

c. Tanggung jawab ; merupakan tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan oleh manajer 

d. Perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi manajer. 

 



 

 

 Tujuan dan Manfaat Anggaran 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penyusunan 

anggaran untuk : 

1 Menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai 

manajemen. 

2 Mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti,didukung,dilaksanakan. 

3 Menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4 Mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 

5 Menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi. 

Beberapa manfaat anggaran dalam proses manajemen adalah sebagai 

berikut : 

1 Di bidang Planning 

a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah 

yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. 

b. Membantu atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan. 

c. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 



 

 

d. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia  

e. Pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif dan ekonomis. 

2 Di bidang Coordinating  

a. Membantu mengkoordinasikan faktor sumber daya manusia dengan 

perusahaan. 

b. Manghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam dunia 

usaha. 

c. Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program 

perusahaan. 

d. Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

3 Di bidang Controlling 

a. Mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. 

b. Pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan. Kontrol terhadap 

pelaksanaan diharapkan dapat mengurangi pemborosan. 

 

 Karakteristik Anggaran 

Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal yang 

memiliki ciri khas tersendiri.Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan 

syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Realitas, artinya sangat mungkin untuk dicapai sesuai dengan fakta. 

b. Luwes, artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan 

sesuai dengan situasi dan kondisi. 



 

 

c. Kontinyu, artinya bahwa anggaran perusahaan memperhatikan secara 

terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. 

 

 Klasifikasi Anggaran 

(Menurut Jajuk Herawati  (2004:12)) 

1 Berdasarkan Ruang Lingkup 

a. Anggaran Komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang 

disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang 

mencakup seluruh aktivitas perusahaan. 

b. Anggaran Parsial, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dari 

ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian 

dari kegiatan perusahaan. 

2 Berdasarkan  Fleksibilitasnya 

a. Anggaran Fixed, yaitu anggaran yang disusun untuk periode 

waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue,cost, dan 

expense,serta tidak diadakan revisi secara periodik. 

b. Anggaran Kontinyu, yaitu anggaran yang disusn untuk periode 

waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut direncanakan revenue,cost,dan 

expense, tetapi diadakan revisi secara periodik,  dan 

ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode 

anggaran berikutnya. 



 

 

3 Berdasarkan Jangka Waktunya 

a. Anggaran Jangka Pendek, yaitu anggaran operasional yang 

menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode 

akuntansi (biasanya 1 tahun) yang akan datang. 

b. Anggaran Jangka Panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan 

rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih 

dari satu tahun. 

 

 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan beberapa keunggulan dalam penyusunan anggaran yang 

baik,keunggulannya yaitu : 

a. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat 

diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 

b. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti 

terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. 

c. Penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk 

menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

d. Dapat berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan 

dalam melakukan suatu kegiatan. 

Di samping beberapa keunggulan diatas anggaran juga mempunyai 

kekurangan  diantaranya yaitu : 



 

 

a. Dalam menyusun anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu 

tepat dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Sering kali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

anggaran mengalami perkembangan yang jauh berbeda dari apa 

yang direncanakan. 

c. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka 

secara potensial dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 

d. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subyektif 

pembuat kebijakan (decision maker) terutama pada saat data tidak 

lengkap/cukup. 

 

 Hubungan Anggaran dengan Manajemen 

Skenario anggaran dapat disusun denagn mudah ditampilkan komputer, 

tetapi yang perlu dihayati adalah hakikat anggaran cenderung banyak 

persamaannya dengan hubungan antar menusia (human relation) daripada sekedar 

rekayasa angka. 

Pengendalian biaya dilakukan oleh manusia. Teknik-teknik kalkulasi yang 

telah diciptakan untuk membantu manajemen tidak akan berhasil jika realisasinya 

tidak benar. Oleh karena itu berhasil  tidaknya suatu anggaran tergantung dari 

sikap (attitude) para individu yang bersangkutan. Mekanisme anggaran semata-

mata merupakan teknik yang menyakini bahwa agar kinerja yang baik dapat 

dicapai , perlu diterapkan suatu standar. Bila dalam realisasinya terdapat kondisi 

yang akomodatif, maka tujuan-tujuan yang telah ditentukan dapat berhasil. 



 

 

Dengan demikian tampak bahwa anggaran mempunyai kaitan sangat erat dengan 

proses manajemen. 

 

2.2 Anggaran Penjualan 

Pada umumnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk 

menual hasil produksinya adalah terbatas. Dengan demikian tidak ada perlunya 

membeli material, menghasilkan barang/jasa, mencari modal atau membeli mesin-

mesin yang lebih besar dari kemampuan menjual.Sehingga dapat dikatakan bahwa 

anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang 

lain,dan pada umumnya anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran-

anggaran lainnya. 

 

 Pengertian Anggaran Penjualan  

Anggaran penjualan (sales budget) adalah anggaran yang direncanakan 

secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang 

yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan 

dijual,jumlah (kuantitas), harga barang, waktu penjualan serta tempat atau daerah 

penjualan. 

 

 Kegunaan Anggaran Penjualan 

Secara umum semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 

tiga kegunaan pokok, yaitu: 

 



 

 

a. Sebagai pedoman kerja 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan  

c. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam 

memimpin jalannya perusahaan. 

Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar 

penyusunan semua anggaran-anggaran dalam perusahaan. 

 

 Konsep Anggaran Penjualan 

Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala 

kegiatan di bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran 

penjualan sebagai berikut: 

1. Dasar-dasar Penyusunan anggaran 

a. Menyusun tujuan perusahaan 

b. Menyusun srategi perusahaan 

c. Menyusun forecast penjualan 

2. Menyusun anggaran penjualan 

a. Anggaran promosi dan advertensi 

b. Anggaran biaya-biaya penjualan 

c. Rencana pemasaran 

 

 Langkah-Langkah Penyusunan Anggaran Penjualan 

Dalam menyusun anggaran penjualan,langkah yang perlu dilakukan 

meliputi : 



 

 

1. Penentuan Dasar-dasar Anggaran  

a. Menentukan relevant variable yang mempengaruhi penjualan 

b. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan  

c. Penentuan srategi pamasaran yang dipakai 

2. Penyusunan Rencana Penjualan 

a. Analisa ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek 

makro seperti ; moneter, pendudukan, kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah di bidang ekonomi, dan teknologi. Dan menilai akibat-

akibatnya terhadap permintaan industri. 

b. Melakukan analisa industri, analisa ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh 

industri. 

c. Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu. Analisa ini dilakukan 

untuk mengetahui posisi pada masa lalu. Dengan kata lain untuk 

mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. 

d. Analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang.Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target 

penjualan dimasa depan, dengan memperhatikan faktor-faktor 

produksi. 

e. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan 

yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa 

yang lalu (forecasted sales) 

f. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (budgeted sales) 



 

 

g. Menghitung rugi/laba yang mungkin diperoleh (budgeted profit) 

h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada 

pihak lain yang berkepentingan. 

 

 Forecast Penjualan 

Forecast penjualan adalah proyeksi secara teknis permintaan konsumen 

potensial untuk waktu tertentu dengan berbagai asumsi (Jajuk Herawati; 

2004:17) Hasil dari suatu forecast lebih merupakan  penilaian terhadap kondisi 

masa depan mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan 

konsumen potensial.Hasil perkiraan mungkin saja tidak sama dengan rencana. Hal 

ini disebabkan: 

- Forecast lebih merupakan pernyataaan atau penilaian yang 

dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai subyek tertentu, 

misalnya penjualan. 

- Forecast penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan 

konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu, dengan menyebutkan 

asumsi yang mendasarinya 

- Forecast selayaknya hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan suatu rencana penjualan. 

- Manajemen dapat menerima, memodifikasi atau menolak hasil dari 

suatu forecast.  

Pada umumnya hasil dari suatu forecast penjualan akan dikonversikan 

menjadi rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut: 



 

 

a. Pendapat manajemen  

b. Strategi-strategi yang direncanakn  

c. Keterikatan/komitmen dengan sumber daya 

d. Ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan 

Teknik Forecasting yang umum diterapkan untuk memperoleh suatu 

forecast penjualan dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Forecast berdasarkan judgement, dapat dilakukan melalui pendapat 

pimpinan bagian pemasaran,penjualan,konsumen maupun pendapat para 

ahli. 

2. Forecast berdasarkan analisis statistika, perhitungan berdasarkan 

data histories,menggunakan beberapa metode trend bebas,trend semi 

average,trend moment,trend least square 

 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Penjualan 

1. Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang 

termasuk dalam faktor ini, antara lain : 

a. Penjualan tahun-tahun yang lalu 

b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan 

c. Kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannnya  

d. Tenaga kerja yang dimiliki 

e. Modal yang tersedia 



 

 

f. Fasilitas-fasilitas lain. 

2. Faktor Ekstern, yaitu yang berasal dari luar perusahaan yang termasuk 

dalam faktor ini, antara lain : 

a. Keadaan persaingan dari pasar 

b. Posisi perusahaan dalam persaingan  

c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

d. Tingkat penghasilan masyarakat 

e. Elastisitas permintaan terhadap harga yang dihasilkan perusahaan 

f. Agama,adapt istiadat dan kebiasaan masyarakat  

g. Kebijaksanaan pemerintah 

h. Keadaan perekonomian nasional/internasional 

i. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi,selera konsumen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


