
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada hakekatnya kemajuan suatu bangsa akan tercapai apabila bangsa 

tersebut mampu menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya dengan baik 

dan benar, hal ini pula terjadi di Indonesia, yang bertekad untuk dapat lebih maju 

dari bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bangsa Indonesia saat ini sedang 

melaksanakan pembangunan di segala sektor yang mengacu dan terpadu di dalam 

pembangunan nasional, mencakup usaha meningkatkan semua segi perbaikan 

kehidupan bangsa. Strategi pembangunan nasional jangka panjang yang sedang 

dilaksanakan sekarang ini diarahkan pada pembangunan ekonomi dan pelengkap 

bidang ekonomi, sekalipun harus dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat 

tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia yaitu krisis ekonomi dan moneter 

yang berkepanjangan. 

Seiring dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha menimbulkan 

persaingan diantara para pelaku ekonomi, oleh karena itu merupakan suatu 

keharusan bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional seoptimal 

mungkin, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Banyak faktor lain yang 

menjadi penunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan, 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu antara lain : Sumber 

Daya Manusia yang handal, perencanaan yang matang, serta sistem kerja yang 

efisien. Dari semua faktor yang ada, upaya yang cepat dan tepat dalam menyusun 

sistem perencanaan yang matang, merupakan salah satu strategi pimpinan 

perusahaan untuk mensukseskan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan oleh pihak manajemen dimana salah satu faktor yang 

memerlukan perencanaan matang adalah anggaran. 

 Anggaran atau disebut juga dengan istilah Budget, merupakan suatu 

perencanaan formal dari seluruh kegiatan perusahaan di dalam periode tertentu 

yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam perusahaan keberadaan anggaran 



 

sangat diperlukan sebab perusahaan bertujuan mencari laba yang optimum, 

sehingga perusahaan harus membuat perencanaan dan penyusunan anggaran 

secermat mungkin, apalagi jika perusahaan tersebut berada dalam persaingan yang 

cukup ketat dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Penjualan merupakan hal yang paling menentukan didalam suatu 

perusahaan karena penjualan merupakan sumber pendapatan diperusahaan,oleh 

karena itu agar tingkat penjualan dapat sesuai dengan yang diharapkan maka 

diperlukan anggaran penjualan.  

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis tertarik dengan mengambil 

judul “TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN ANGGARAN PENJUALAN 

PADA DIVISI JARINGAN TELEKOMUNIKASI SELULLAR (JTS)             

PT INTI (PERSERO) BANDUNG” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

        Dalam penulisan Tugas Akhir ini, yang menjadi identifikasi masalah yaitu 

“Bagaimana prosedur penyusunan anggaran penjualan pada Divisi Jaringan 

Telekomunikasi Selullar (JTS) PT INTI (PERSERO)?” 

 

1.3. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui prosedur penyusunan 

anggaran penjualan pada Divisi Jaringan Telekomunikasi Selullar (JTS) PT INTI 

(PERSERO). 

 

1.4. Kegunaan Tugas Akhir 

Kegunaan penyusunan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Perusahaan (PT INTI) 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan khususnya mengenai penyusunan anggaran penjualan. 

 

 



 

2. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penysunan  anggaran 

penjualan dalam perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta dapat menjadi bahan 

referensi awal untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Metode Penelitian Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data 

adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh 

gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik 

sebuah kesimpulan. Penulis melakukan tinjauan penelitian di PT INTI 

(PERSERO). Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data yang dipakai adalah : 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu mencari dan memperoleh data secara langsung dari perusahaan dengan 

maksud untuk memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah 

yang dibahas, dengan menggunakan cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung atas masalah yang diteliti, 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan mengumpulkan data 

tertulis yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pejabat yang 

berwenang atau bagian lain dengan meminta dan mempelajari dokumen 

perusahaan yang berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang 

diteliti. 

c. Kerja Praktik di perusahaan yang bersangkutan 

 

 

 



 

2. Studi Pustaka (Library Research) 

Data Laporan Tugas Akhir diperoleh dengan cara membaca serta 

mempelajari, meneliti, dan menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang 

berhubungan dan sesuai dengan pembahasan tugas akhir. Studi kepustakaan 

dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer 

yang telah diperoleh dari perusahaan secara langsung. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Kerja praktik dilakukan dengan mengambil lokasi pada PT INTI 

(PERSERO) yang berlokasi di Jalan Moch. Toha No. 77 Bandung, adapun waktu 

pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan 

tanggal 15 Juli 2009.     

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


