
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Anggaran Perusahaan 

 Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan utama dari suatu perusahaan bersifat profit oriented, yaitu 

mencapai laba yang optimal. Agar tujuan tersebut dapat dicapai diperlukan suatu 

perencanaan dan pengendalian yang baik. Perencanaan merupakan dasar untuk 

mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Anggaran merupakan suatu perencanaan terperinci dan 

menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas perusahaan. Dengan demikian 

anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam pengendalian 

kegiatan dan aktivitas perusahaan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan 

datang. 

 

2.1.1. Pengertian Anggaran 

 Ada beberapa pengertian mengenai anggaran yang intinya mengandung 

arti yang sama, meskipun pengungkapannya berlainan. 

 M. Nafarin (2004:4) mendefinisikan tentang anggaran adalah sebagai 

berikut : 

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun  

berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 

 

 Menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004:2) menyatakan pengertian 

anggaran, yaitu : 

 “Anggaran adalah suatu kegiatan dan satuan uang menempati posisi 

penting arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan 

uang sehingga dapat diukur pencapaian efisien dan efektivitas dari 

kegiatan yang dilakukan”. 

 



 

           Anggaran menurut Horngren, Foster dan Datar (2005:214) adalah : 

 “1) Pernyataan kuantitatif suatu rencana kegiatan yang dibuat 

manajemen untuk suatu periode tertentu, 2) Alat yang membantu 

mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna 

mengimplementasikan rencana tersebut”. 

 

Dari uraian di atas, definisi anggaran dapat diikhtisarkan sebagai berikut : 

1. Rencana, dapat diartikan sebagai penentuan (sekarang) tentang segala sesuatu 

yang akan dilaksanakan pada waktu atau periode yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu kegiatan-kegiatan dalam 

perusahaan mencakup kegiatan-kegiatan bidang produksi, pemasaran, 

keuangan, personalia dan administrasi umum. 

3. Satuan moneter, ialah semua aktivitas yang akan dilaksanakan dinyatakan 

dalam satuan “Rupiah”. Sebelum dinyatakan dalam satuan rupiah, pada setiap 

bagian aktivitas yang ada diukur dengan satuan sendiri-sendiri. 

4. Waktu yang akan datang, yaitu anggaran disusun dan berlaku untuk periode 

yang akan datang. Periode anggaran yang lazim digunakan adalah dalam 

jangka panjang atau dalam jangka pendek. 

 

2.1.2. Fungsi dan Manfaat Anggaran 

 Menurut Gunawan, dkk (2003:50-52), fungsi anggaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam Bidang Perencanaan 

a. Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan studi dan 

penelitian-penelitian. 

b. Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah 

atau kegiatan yang paling menguntungkan. 

c. Untuk membantu dan menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan (Policies) 

perusahaan. 

d. Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. 



 

2. Dalam Bidang Koordinasi 

a. Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. 

b. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan trend dalam bidang dunia 

usaha. 

c. Menempatkan penggunaan modal pada bagian-bagian yang 

menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-program 

perusahaan. 

d. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. 

3. Dalam Bidang Pengawasan 

a. Untuk menguasai kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. 

b. Untuk mencegah secara umum pemborosan. 

 

Jadi dengan melihat uraian di atas secara tegas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa dengan menyusun anggaran secara cermat dan baik akan mendatangkan 

manfaat-manfaat bagi perusahaan, yang pada intinya : 

1. Mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir ke depan. 

2. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing bagian, karena setiap 

bagian menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri sendiri. 

3. Mendorong adanya pelaksanaan atas partisipasi, karena setiap bagian terlibat 

untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. 

 

Dapat diuraikan bahwa anggaran berguna untuk membantu pelaksanaan 

fungsi manajemen, terutama perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Anggaran 

juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi manajemen sebagai perencanaan 

mengenai apa yang dilakukan di masa yang akan datang, sehingga manajemen 

dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dan mengurangi ancaman-

ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam organisasi. 

 

2.1.3. Isi Anggaran 

 Anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, 

sehingga fungsi-fungsi anggaran (pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja            

dan alat pengawasan kerja) benar-benar dapat berjalan dengan baik. Anggaran 



 

yang menyeluruh semacam itu sering dinamakan Anggaran Komprehensif 

(Comprehensive Budget). 

 Menurut M. Munandar (2001:19) isi dari anggaran komprehensif secara 

garis besar terdiri dari beberapa yaitu : 

1. Forecasting Budget (Anggaran Taksiran) 

2. Variable Budget (Anggaran Variabel) 

3. Analisa statistika dan matematika pembantu 

4. Laporan Anggaran 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Forecasting Budget (Anggaran Taksiran) 

Yaitu anggaran yang berisi taksiran-taksiran (forecast) tentang kegiatan-

kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, 

serta taksiran-taksiran (forecast) tentang keadaan atau posisi financial 

perusahaan pada saat tertentu yang akan datang. 

2. Variable Budget (Anggaran Variabel) 

Yaitu Budget yang berisi tentang tingkat perubahan biaya atau tingkat 

variabilitas biaya, khususnya biaya-biaya yang termasuk kelompok biaya 

campuran, sehubungan dengan adanya perubahan produktivitas perusahaan. 

3. Analisa Statistika dan Matematika Pembantu 

Yaitu analisa-analisa statistika dan matematika yang dipergunakan untuk 

membuat taksiran-taksiran (forecast) serta yang dipergunakan untuk 

mengadakan penilaian (evaluasi) dalam rangka mengadakan pengawasan 

kerja. 

4. Laporan Anggaran 

Yaitu laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran, yang dilengkapi  

dengan berbagai analisa perbandingan antara budget dengan realisasinya itu 

sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik 

penyimpangan yang bersifat positif (menguntungkan) maupun penyimpangan 

yang negatif (merugikan). 

 

 



 

2.1.4. Karakteristik Anggaran 

 Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini 

diuraikan beberapa karakteristik anggaran. 

 Menurut Mulyadi (2001:490) karakteristik anggaran adalah : 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan uang. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berarti komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa 

para manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran, selisihnya di analisis dan dijelaskan. 

 

Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu 

perkiraan mengenai hasil yang akan dicapai dalam satu periode tertentu 

(umumnya satu tahun), yang dinyatakan dalam satuan unit moneter atau 

kuantitatif yang di dalamnya terkandung komitmen dari manajemen untuk 

mencapai anggaran tersebut, selalu di evaluasi dan diotorisasi oleh tingkat 

manajemen yang lebih tinggi yang merupakan dasar untuk menilai kinerja dari 

manajer pelaksana anggaran tersebut. 

 

2.1.5. Jenis-jenis Anggaran 

 Menurut Jajuk Herawati, Sunarto (2004:8) dalam menyusun anggaran 

perusahaan dapat mengacu pada ruang lingkup penyusunannya dan fleksibilitas 

periode waktunya. 

1. Berdasarkan Ruang Lingkup Penyusunannya 

a. Anggaran Parsial 

Yaitu : anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran 

untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

 

 

 



 

b. Anggaran Komprehensif 

Yaitu : anggaran yang ruang lingkupnya menyeluruh, karena jenis 

kegiatannya meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, 

produksi, keuangan, personalia dan administrasi. 

2. Berdasarkan Fleksibilitasnya 

a. Anggaran Tetap (Fixed Budget) 

Yaitu : anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 

volume yang sudah tercatat dan berdasarkan volume tersebut disusun 

rencana mengenai revenue, cost dan expenses. 

b. Anggaran Kontinyu (Continuous Budget) 

Yaitu : anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, dengan 

volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya 

revenue, cost dan expenses, namun secara periodik dilakukan penilaian 

kembali. 

3. Berdasarkan Periode Waktu 

a. Anggaran Jangka Pendek (satu tahun). 

b. Anggaran Jangka Panjang (lebih dari satu tahun) 

 

2.1.6. Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran 

 Ellen, dkk (2001:2), mengemukakan kegunaan anggaran sebagai berikut : 

1. Adanya perencanaan terpadu. 

Adanya perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana 

perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

perusahaan secara menyeluruh. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah dalam menjalankan tugasnya. 

Disamping itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk 

mengantisipasi perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian 

sehingga kinerja perusahaan lebih baik. 

 



 

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja. 

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karenanya sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

antar bagian (Divisi) secara keseluruhan. 

4. Sebagai alat pengawasan kerja. 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuannya, diperlukan 

pemahaman yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang 

sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih 

banyak masalah daripada manfaat. 

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

Anggaran dapat disusun dengan menerapkan standar yang relevan akan 

memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah 

yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, 

artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling 

menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam 

operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan 

berharga bagi penyusunan anggaran berikutnya. 

 Meskipun anggaran memiliki kegunaan, tetapi terdapat pula keterbatasan-

keterbatasan, seperti yang dikemukakan oleh Ellen, dkk (2002:19) yaitu : 

1. Dalam penyusunan anggaran, penaksiran yang dipakai belum tentu dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

2. Seringkali keadaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran 

mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan. 

3. Karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, maka secara 

potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja (Human 

Relation) yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran. 



 

4. Penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif pembuatan 

kebijakan (Decision Maker) terutama pada saat data dan informasi tidak 

lengkap dan tidak cukup. 

 

2.1.7. Penyusunan Anggaran 

 Menurut Titiek Ambarwati, M. Jihadi (2003:24) Budget atau anggaran 

yang dapat diterapkan di dalam suatu jenis perusahaan terdiri dari berbagai 

macam jenis dan ragam. Pertanyaan yang timbul adalah dari mana manajemen 

perusahaan dapat menggunakan anggaran tersebut, karena masing-masing 

anggaran mempunyai keterkaitan dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Untuk menyusun anggaran yang lengkap dan menyeluruh agar dapat 

dipergunakan dalam perusahaan secara sekaligus tidaklah mungkin, dengan 

demikian, perlu diketahui bagaimana penyusunan anggaran dalam perusahaan 

tersebut harus dilaksanakan serta ditinjau dari urutan anggaran yang akan disusun. 

 Anggaran yang dipergunakan dalam perusahaan adalah saling 

berhubungan antara anggaran yang satu dengan anggaran yang lain, misalnya 

anggaran produksi dengan anggaran penjualan kedua anggaran tersebut akan 

mempunyai kaitan yang sangat erat. Proses produksi akan dilaksanakan untuk 

menunjang penjualan produk perusahaan. Rencana penjualan yang besar bila tidak 

didukung dengan produksi dalam jumlah yang besar tidak dapat terlaksana. 

Demikian pula apabila jumlah produksi cukup besar, namun perusahaan tidak 

dapat memasarkan produknya tersebut akan menimbulkan akibat yang merugikan 

perusahaan. 

 Pada umumnya, perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya akan terbentur kepada dua permasalahan utama, yaitu 

permasalahan yang berhubungan dengan penjualan dan permasalahan yang 

berhubungan dengan produksi. Kedua permasalahan ini harus dinilai oleh 

manajemen perusahaan tersebut, mana yang paling berat atau merupakan masalah 

yang paling kritis di dalam perusahaan. Penyusunan anggaran perusahaan 

sebaiknya dimulai dari masalah yang paling berat yang dirasakan di dalam 

perusahaan yang bersangkutan, yaitu masalah yang berhubungan dengan 

penjualan. 



 

 Setelah anggaran penjualan tersusun barulah kemudian, anggaran produksi 

dapat disusun. Jumlah unit produk yang akan dijual oleh perusahaan belum tentu 

sama dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Perbedaan antara jumlah unit 

produk yang akan dijual dengan jumlah unit produk yang diproduksi ini terjadi 

karena terdapatnya perubahan persediaan produk akhir perusahaan, yaitu selisih 

dari persediaan akhir (direncanakan) dari produk perusahaan tersebut dengan 

persediaan awal yang ada. Perlu untuk diperhatikan bahwa persediaan awal dan 

persediaan akhir yang diperhitungkan adalah untuk tahun anggaran yang 

bersangkutan, dan bukannya untuk tahun sekarang (yang sedang berjalan). 

 Kegiatan perusahaan tersebut perlu untuk dikumpulkan dan dijadikan 

pertimbangan-pertimbangan di dalam penyusunan anggaran ini, sehingga 

anggaran perusahaan tersebut akan dapat menjadi pedoman yang jelas dan dapat 

diterapkan dengan sebaik-baiknya karena memang sangat dekat dengan kenyataan 

yang ada. 

 

2.1.8. Tujuan Penyusunan Anggaran 

 Menurut Ellen, dkk (2001:4) tujuan penyusunan anggaran adalah : 

1. Untuk menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, 

sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa 

yang hendak dicapai manajemen. 

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait 

sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja individu dan 

kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya koreksi. 

 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam menyusun anggaran 

perlu banyak diperhatikan hal-hal yang dapat membantu dalam kelancaran 

penyusunan anggaran tersebut, sehingga memberi kemudahan bagi manajer dalam 

melaksanakan kegiatan perusahaan dan sesuai apa yang telah disusun sehingga 

tujuan penyusunan anggaran akan tercapai secara efektif dan efisien. 



 

2.2. Anggaran Penjualan 

 Dalam suatu perusahaan, anggaran penjualan harus disusun paling awal 

karena merupakan dasar dalam penyusunan anggaran yang lainnya. Hal ini karena 

penjualan umumnya merupakan faktor kritis yang dihadapi oleh perusahaan dan 

juga umumnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjual 

hasil produksinya adalah terbatas banyak perusahaan yang mempunyai 

kemampuan produksi jauh lebih tinggi dibandingkan penjualannya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya 

aktivitas-aktivitas yang lain, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun 

paling dahulu dari anggaran lainnya. 

 

2.2.1. Pengertian Anggaran Penjualan 

 Menurut Jajuk Herawati, Sunarto (2004:16) pengertian anggaran penjualan 

adalah sebagai berikut : 

 “Anggaran penjualan adalah menggambarkan penghasilan yang 

diterima karena ada penjualan. Anggaran penjualan meliputi 

anggaran jenis produk yang akan dijual, volume produk harga per 

unit, waktu penjualan dan daerah penjualannya”. 

 

 Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa anggaran penjualan hanyalah 

merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang 

pemasaran, produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat berupa barang atau 

jasa. Penjualan produk ini memerlukan perhatian yang khusus agar dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran penjualan 

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena atas dasar anggaran 

penjualan ini seluruh kegiatan yang ada didalam perusahaan akan disusun 

perencanaannya. 

 Pada umumnya anggaran penjualan disusun untuk jangka pendek dan 

jangka panjang. Anggaran penjualan jangka pendek akan menjadi pedoman 

pelaksanaan penjualan produk perusahaan yang akan digunakan didalam 

perusahaan. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, maka anggaran penjualan 

jangka pendek perlu disusun secara rinci sehingga tidak menimbulkan penafsiran 



 

yang beraneka ragam. Dengan rincian yang jelas manajemen perusahaan yang 

akan melaksanakan anggaran tersebut akan terhindarkan dari keragu-raguan dan 

kesulitan. 

 Anggaran penjualan jangka panjang merupakan anggaran yang disusun 

secara garis besar saja, yang akan memperlihatkan gambaran penjualan jangka 

panjang dalam perusahaan tersebut. 

 Menurut Ellen, dkk (2001:22) anggaran penjualan yang disusun 

mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Secara Umum 

Sama dengan semua anggaran, yaitu sebagai pedoman kerja, alat 

pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja. 

2. Secara Khusus 

Berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam 

perusahaan. 

 

2.2.2. Dasar-dasar Penyusunan Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan 

pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun 

anggaran lainnya. Karena itu anggaran penjualan disebut anggaran kunci. 

Berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian 

pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak 

dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan mencari laba yang maksimal. Karena 

itu anggaran penjualan disusun lebih dahulu dan merupakan dasar dalam 

penyusunan anggaran lainnya. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan 

akan mengakibatkan anggaran yang lain juga menjadi salah. 

Sebelum disusun anggaran penjualan biasanya dibuat forecast penjualan. 

Selain forecast penjualan diperlukan untuk penyusunan anggaran penjualan, perlu 

juga dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan. 

Menurut M. Nafarin (2004:23) faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut : 

 

 



 

1. Faktor Pemasaran 

Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan, seperti : 

a. Luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional 

b. Keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, bebas 

c. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir 

atau konsumen industri. 

2. Faktor Keuangan 

Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan 

yang dianggarkan, seperti untuk ; beli bahan baku, bayar upah, bayar promosi 

produk, dan lain-lain. 

3. Faktor Ekonomis 

Apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau 

sebaliknya. 

4. Faktor Teknis 

a. Apakah kapasitas terpasang, seperti mesin dan alat mampu memenuhi 

target penjualan yang dianggarkan. 

b. Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. 

5. Faktor Lainnya 

a. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah. 

b. Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah. 

c. Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. 

 

2.2.3. Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Untuk penyusunan anggaran penjualan, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan menurut Gunawan, dkk (2003:127) meliputi : 

1. Penentuan Dasar-dasar Anggaran 

a. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan 

b. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan 

c. Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

 

 



 

2. Penyusunan Rencana Penjualan 

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

Makro seperti : 

- Moneter 

- Kependudukan 

- Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi 

- Teknologi 

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 perusahaan 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 di masa depan, dengan memperhatikan faktor-

faktor produksi seperti : 

- Bahan mentah 

- Tenaga Kerja 

- Kapasitas produksi 

- Keadaan permodalan 

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 laba/rugi yang mungkin diperoleh (Budgeted Profit) 

h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak 

lain yang berkepentingan. 

 

 



 

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Penjualan 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran 

yang termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

diperlukan berbagai jenis data, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun suatu anggaran. 

Menurut Ellen, dkk (2001:34) faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran 

penjualan secara garis besar dibedakan menjadi : 

1. Faktor Intern 

Yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan. 

Yang termasuk dalam faktor-faktor intern, antara lain : 

a. Penjualan tahun-tahun yang lalu 

b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan 

c. Kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya 

d. Tenaga kerja yang dimiliki 

e. Modal yang tersedia 

f. Fasilitas-fasilitas lain. 

2. Faktor Ekstern 

Yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. 

Yang termasuk dalam faktor-faktor ekstern, antara lain : 

a. Keadaan persaingan di pasar 

b. Posisi perusahaan dalam persaingan 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

d. Tingkat penghasilan masyarakat 

e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan 

f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat 

g. Kebijaksanaan pemerintah 

h. Keadaan perekonomian Nasional/Internasional 

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

 



 

Perusahaan tidak mampu mengatur faktor-faktor ekstern ini sesuai dengan 

apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang, sehingga perusahaan harus 

menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ekstern tersebut sebagai faktor yang tidak 

dapat diatur dan diawasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


