
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Gambaran Umum Tentang Anggaran 

Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan, 

dengan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi secara optimal.  Tujuan utama 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba demi eksistensi dan kelangsungan 

perusahaan. Bagi manajemen perusahaan tidak ada pilihan lain kecuali membuat 

perencanaan yang sebaik-baiknya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan penyusunan sistem 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan yang baik bagi perusahaan tersebut. 

Dewasa ini banyak perusahaan yang menggunakan anggaran sebagai dasar dalam 

menjalankan operasinya. Karena anggaran itu penting untuk untuk membuat 

perencanaan dan untuk mengendalikan kegiatan. Perencanaan melihat ke masa 

depan yaitu menentukan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk 

mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. Sedangkan pengendalian melihat ke 

belakang yaitu menilai hasil kerja dan membandingkan dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

2.1.1   Pengertian Anggaran 

Banyak sekali pengertian mengenai anggaran yang dikemukakan oleh para 

ahli yang pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu merupakan suatu rencana 

yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan unit mengenai kegiatan yang akan 



 
 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau instansi untuk periode waktu tertentu di 

masa yang akan datang, umumnya periode yang digunakan dalam penyusunan 

anggaran adalah satu tahun. 

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:3) pengertian anggaran 

atau budget adalah sebagai berikut : 

“Budget adalah hasil dari penganggaran (budgeting) yang 

menunjukan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum 

dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data, dan informasi 

yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, 

implementasi dari rencananya tersebut, sampai pada akhirnya tahap 

pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu”. 

Menurut Gunawan Adisaputro dalam buku penyusunan anggaran 

perusahaan yang di susun oleh Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:3) 

“Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”. 

Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2010:2) adalah 

sebagai berikut : 

“Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang 

mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk 

mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. 

“Anggaran ialah suatu perencanaan laba strategis jangka panjang, 

suatu perencanaan taktis laba jangka pendek; suatu system akuntansi 

berdasarkan tanggungjawab; suatu penggunaan prinsip pengecualian 

yang berkesinambungan, sebagai alat untuk mencapai tujuandan 

sasaran suatu organisasi”. 

 



 
 

Menurut Mulyadi (2001:488) 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran 

yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari proses dan 

fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,  

pengarahan, pengendalian. 

2. Anggaran merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh suatu 

organisasi atau perusahaan untuk masa yang akan datang dalam jangka 

waktu tertentu. 

3. Anggaran bersifat sistematis yang harus disusun secara berurutan dan 

logis. 

4. Anggaran harus didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu untuk 

pengambilan keputusan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1.2 Tujuan Anggaran 

Pada dasarnya anggaran bertujuan untuk membantu manajeman dalam 

perencanaan dan pengendalian secara efektif. Perencanaan dalam menentukan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedang 

pengendalian menilai hasi kerja dengan membandingkan dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 



 
 

Tujuan anggaran menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti 

(2010:8) penggaran bertujuan untuk : 

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja artinya manajer harus berpikir 

proaktif tentang perubahan yang akan terjadi di masa depan. 

2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja artinya bahwa kinerja manajer harus 

dibandingkan dengan anggaran. 

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar manjer artinya bahwa 

secara formal anggaran mengkomunikasikan rencana organisasi kepada 

semua level manajemen. 

4. Membantu pengambilan keputusan artinya bahwa anggaran mengarahkan 

perhatian manajer untuk mengambil keputusan. 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:6) tujuan penganggaran 

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 manajer kepada pihak-pihak yang 

terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. 

3. Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud 

mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi 

individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 

4. Untuk mengkoordinasikan cara/ metode yang akan ditempuh dalam rangka 

memaksimalkan sumber daya. 



 
 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu 

dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu 

tidaknya tindakan koreksi. 

 

2.1.3 Perbedaan Anggaran dan Ramalan  

Pada sebagian besar masyarakat mempunyai pemahaman yang salah, 

mereka beranggapan bahwa anggaran dan ramalan itu sama, karena keduanya 

berorientasi pada masa yang akan datang. Untuk dapat memberikan gambaran 

bahwa antara anggaran dan ramalan berbeda.  

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:5) perbedaan anggaran 

dengan ramalan : 

Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

 Anggaran (Budgeting)   Ramalan (Forecasting) 

 Dinyatakan dalam ukuran uang Dinyatakan dalam ukuran moneter 

atau bukan  

 Umumnya berjangka waktu 

 satu tahun 

 

Dapat sembarang waktu 

 

 Berisi komitmen manajemen untuk 

mencapainya 

Peramal tidak bertanggung jawab 

atas tercapainya ramalan 

 Ditelaah dan disetujui oleh pemimpin 

yang lebih tinggi dari pada penyusun 

usulan anggaran 

Tidak selalu disetujui oleh 

pimpinan yang lebih tinggi 

 Setelah disahkan tidak dapat diubah, 

kecuali dalam kondisi khusus 

Segera diperbaharui jika ada 

informasi baru yang menunjukkan 

perubahan kondisi 

 
 

 

Secara periodik, realisasi dibandingkan 

dengan anggaran dan penyimpangan 

dianalisis dan diterangkan/ 

ditindaklanjuti 

Penyimpangan terhadap ramalan 

tidak dianalisis secara formal atau 

secara periodik tidak 

ditindaklanjuti 

 



 
 

 Dari uraian antara anggaran dan ramalan di atas, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan, bahwa anggaran merupakan proses memutuskan 

apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan anggaran telah 

ditetapkan, biasanya menunjukkan indikasi bahwa ada langkah-langkah yang 

diambil agar peristiwa aktual sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. 

Sedangkan ramalan (forecast) hanyalah suatu gambaran mengenai apa yang 

terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada indikasi bahwa yang meramalkan 

tersebut akan bertanggung jawab untuk mewujudkan peristiwa yang akan 

direalisasikan melalui ramalan tersebut. 

 

2.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran  

 Anggaran merupakan kombinasi dari pengalaman mengelola perusahaan, 

pengetahuan tentang perusahaan yang pada hakikatnya adalah mencari laba dan 

memaksimumkan kekayaan pemilik perusahaan dan juga pengaruh lingkungan 

eksternal yang melahirkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang 

dihadapi perusahaan. Dari unsur-unsur tersebut anggaran memiliki keunggulan 

dan kelemahan anggaran. 

Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2010:13-14)  

Anggaran memiliki Keunggulan 

1. Hasil analisis lingkungan internal perusahaan yaitu analisis data historis 

perusahaan yang menjelaskan kekuatan dan kelemahannya kemudian 

dijadikan bahan baku untuk membuat program kerja di masa datang. 



 
 

2. Hasil analisis lingkungan eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan 

kendala yang dihadapinya, kemudian dijadikan bahan baku untuk 

membuat program kerja di masa datang. 

3. Sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan 

keuangan. 

4. Sebagai sarana koordinasi antar seksi, bagian, divisi dalam sebuah 

perusahaan. 

5. Sebagai sumber rasa tanggungjawab dan partisipasi aktif semua kepala 

bagian, divisi, dalam suatu perusahaan. 

6. Sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggungjawab semua 

level manajer. 

 Anggaran memiliki kelemahan 

1. Prediksi kegiatan bisnis dimasa mendatang belum tentu tepat atau belum 

tentu mendekati kenyataan. 

2. Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa mendatang sulit 

diprediksi sehingga sering tidak terjangkau dalam pemikiran pembuat 

anggaran. 

3. Sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun 

dalam pelaksanaannya. 

4. Pembuat anggaran (kepala seksi, bagian, divisi) sering berfikit subjektif 

mementingkan seksinya, bagiannya, divisinya saja. 

5. Anggaran pada umumnya sangat idealistic sehingga sulit dicapai dan dapat 

mengakibatkan para pelaksana frustasi. 



 
 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:7-8)  

Keunggulan : 

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum 

rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil proyeksi ini 

menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan 

untuk dilaksanakan. 

2. Dalam penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti 

terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat 

bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan 

keputusan tersebut. 

3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan 

patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. 

4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga 

setiap manajer mengetahui kekuasaan, wewenang, dan kewajibannya. 

Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja 

karyawan dalam melakukan suatu kegiatan. 

5. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam penyusunan 

anggaran, maka kemungkinan terciptanya ikut berperan serta (sense of 

participation). 

Kelemahan : 

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, 

kapasitas produksi dan lain-lain)maka terlaksananya dengan baik kegiatan-

kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 



 
 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 

membantu manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan 

menggantikannya. 

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 

diramalkan sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang 

luwes. 

 

2.1.5 Jenis-jenis Anggaran 

 Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2010:12-13) 

anggaran diklasifikasikan : 

1. Berbasis pada waktu 

a. Anggaran jangka pendek (waktunya paling lama satu tahun) 

b. Anggaran jangka panjang (waktunya lebih dari satu tahun, 

umumnya lima sampai sepuluh tahun). 

2. Berdasarkan ruang lingkup 

a. Anggaran parsial yaitu anggran yang ruanglingkupnya terbatas, 

misalnya anggran produksi saja, atau anggaran penjualan saja. 

b. Anggaran komprehensif atau lazim disebut anggaran induk (master 

budget) yaitu anggran menyeluruh, dalam perusahaan manufaktur 

meliputi : 

 



 
 

1. Anggaran penjualan. 

2. Anggaran pemakaian bahan baku. 

3. Anggaran pembelian bahan baku. 

4. Anggaran biaya tenagakerja langsung. 

5. Anggaran biaya overhead pabrik. 

6. Anggaran harga pokok produksi. 

7. Anggaran biaya pemasaran. 

8. Anggaran biaya administrasi. 

9. Anggaran laba rugi. 

10. Anggaran kas. 

11. Anggaran neraca. 

3. Berdasarkan fleksibilitas 

a. Anggaran statis (static budget) atau anggran tetap (fixed budget), 

yaitu anggaran untuk satu titik kegiatan saja, misalnya pada satu 

titik kegiatan volume penjualan 1000 unit, kemudian disusun 

anggran pendapatan, biaya, dan anggran laba operasi. 

b. Anggaran yang luwes (flexible budget), yaitu anggaran pada 

beberapa titik kegiatan misalnya anggaran pada volume penjualan 

1000 unit, 1100 unit, 1200 unitdan seterusnya kemudian disusun 

anggaran pendapatan, biaya, dan laba operasipada setiap volume 

penjualan. 

 

 



 
 

2.1.6 Prinsip Penyusunan Anggaran 

 Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran 

dapat disusundan dilaksanakan : 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:9-10) 

1. Management Involvement 

Keterlibatab manajemen dalam penyusunan rencana mempunyai bahwa 

manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai sagala 

sesuatu yang direncanakan. 

2. Organizational Adaptation 

Suatu rencana keuangan harus disusun berdasar struktur organisasi dimana 

ada ketegasan garis wewenang dan tanggungjawab. Seorang manajer tidak 

dapat memindahkan tanggungjawab atas suatu pekerjaan walaupun dia 

dapat melimahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. 

3. Responsibility Accounting 

Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus 

didukung adanya suatu system responsibility accounting yang polanya 

disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. 

4. Goal Orientation 

Penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi konsep manajement 

by objective dapat diterapkan. 

 

 



 
 

5. Full Communication 

Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila 

antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang 

tanggungjawab dan sasaran yang harus dicapai. 

6. Realistic Expectation 

Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservatisme dan 

optimism yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. 

Jadi manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis artinya 

memungkinkan dapat dicapai 

7. Time Liness 

Laporan-laporan berupa informasi mengenai realisasi rencana harus 

diterima oleh manajer yang berkompeten tepat pada waktunya agar 

informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. 

8. Flexible Application  

Perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan 

sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. 

9. Reward and Punishment 

Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya dibawah 

dan melebihi standar harus dapat diketahui sehingga pemberian reward 

ataupun punishment oleh manajer menjadi transparan. 

 

 



 
 

2.1.7 Proses Penyusunan Anggaran 

Menurut Syafri Harahap (2001:83-84) mengemukakan cara pembuatan 

anggaran ditinjau dari siapa yang membuatnya, yaitu : 

1. Otoriter atau Top Down 

Dalam metode otoriter, anggaran disusun dan diterapkan sendiri oleh 

pimpinan anggaran, inilah yang harus dilaksanakan bawahan tanpa 

keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya jika 

karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama 

dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahan. Hal ini bisa terjadi dalam 

perusahaan yang karyawannya tidak memiliki keahlian cukup untuk 

menyusun suatu anggaran. 

2. Demokrasi atau Bottom Up 

Dalam metode demokrasi anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan 

karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan, 

bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang dicapainya dari 

masa yang akan datang. Metode ini dapat digunakan jika karyawan sudah 

memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan 

akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut-larut. 

Metode yang baik tergantung pada kondisi perusahaan atau lembaga. 

Metode otoriter bisa cepat dan memenuhi selera pimpinan tetapi belum tentu 

dapat menggerakkan partipasi bawahan. Tetapi metode ini sangat tepat dipakai 

jika kemampuan bawahan relatif rendah dan suasana konflik terjadi diperusahaan. 

Sedangakan metode demokrasi agak lambat prosesnya, karena melibatkan banyak 



 
 

orang dengan banyak sifat dan keinginan. Tetapi metode ini dapat mengajak 

partisipasi dan tanggungjawab bawahan, dan ini baik diikuti jika sumber daya 

manusia memiliki kemampuan untuk itu. 

  Menurut Mulyadi (2001:505) proses penyusunan anggaran. 

 

 

 berdasarkan gambar proses penyusunan anggaran induk perusahaan 

dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Komite anggaran menyusun pedoman anggaran (budget guideline) yang 

berisi kebijakan pokok perusahaan dalam bidang pemasaran, produksi, 



 
 

sumber daya manusia, keuangan, dan umum. Kebijakan pokok ini 

dikomunikasikan kepada manajer departemen sebagai dasar untuk 

mengajukan rencana anggaran biaya pusat pertanggungjawaban. 

2. Penyusunan rencana anggaran penjualan oleh departemen pemasaran, 

berdasarkan kebijakan pokok perusahaan dan prakira penjualan jangka 

pendek. 

3. Penyusunan anggaran biaya per pusat pertanggungjawaban berdasarkan 

kebijakan pokok perusahaan dan rancangan anggaran penjualan oleh para 

manajer pusat pertanggung jawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban 

dibagi menjadi tiga kelompok : 

a. Pusat pertanggungjawaban produksi yang terdiri dari departemen-

departemen dibawah fungsi produksi (misalnya departemen 

produksi dan departemen pembantu produksi). 

b. Pusat pertanggung jawaban pemasaran yang terdiri dari 

departemen-departemen dibawah fungsi pemasaran (misalnya 

departemen penjualan, departeman promosi, departemen layanan 

purna jual, departemen transportasi pemasaran). 

c. Pusat pertanggungjawaban administrasi dan umum yang terdiri 

dari departemen-departemen dibawah fungsi keuangan, akuntansi, 

dan umum (seperti departemen keuangan, departemen akuntansi, 

departemen sumber daya manusia, departemen keamanan, 

departemen hubungan masyarakat, departemen audit intern. 



 
 

Pusat pertanggungjawaban akan menghasilkan rancangan anggaran 

biaya produksi yang dilampiri dengan rancangan anggaran biaya 

berbagai pusat pertanggungjawaban dibawah fungsi produksi. 

Pusat pertanggung jawaban pemasaran akan menghasikan 

anggaran biaya pemasaran yang dilampiri dengan rancangan 

anggaran biaya berbagai pusat pertanggungjawaban dibawah 

fungsi pemasaran. Pusat pertanggungjawaban administrasi dan 

umum akan menghasilkan rancangan anggaran biaya administrasi 

dan umum yang dilampiri dengan rancangan anggaran berbagai 

pusat pertanggungjawaban dibawah fungsi administrasi dan umum. 

4. Penyusunan anggaran sediaan produk jadi oleh departemen produksi. 

5. Penyusunan anggaran kos penjualan oleh departemen anggaran 

berdasarkan anggaran biaya produksi, rancangan anggaran sediaan produk 

jadi, dan rancangan anggaran penjualan. 

6. Penyusunan rancangan laporan laba-rugi proyeksian berdasarkan 

rancangan anggaran penjualan, rancangan anggaran kos penjualan, dan 

rancangan anggaran biaya pemasaran, rancangan anggaran biaya 

administrasi dan umum. 

7. Penyusunan rancangan anggaran modal berdasarkan berdasarkan perkiraan 

penjualan jangka panjang. 

8. Penyusunan rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan anggaran 

penjualan, rancangan biaya per pusat pertanggungjawaban, dan rancangan 

anggaran modal. 



 
 

9. Penyusunan rancangan neraca yang diproyeksikan berdasarkan rancangan 

anggaran kas dan berbagai asumsi lain. 

10. Penyusunan rancangan anggaran modal kerja. 

11. Penelaahan rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban oleh 

komite anggaran. 

12. Negosiasi rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban antara 

para manajer pusat pertanggungjawaban dengan komite anggaran. 

13. Persetujuan rancangan anggaran biaya pusat pertanggungjawaban oleh 

komite anggaran. 

14. Penyesuaian rancangan anggaran induk oleh departemen anggaran sebagai 

akibat dari hasil proses negosiasi antara para manajer pusat 

pertanggungjawaban dengan komite anggaran. 

15. Pengajuan rancangan anggaran induk oleh komite anggaran kepada Dewan 

Komisaris dan Rapar Umum Pemegang Saham. 

16. Penelaahan rancangan anggaran induk oleh komite anggaran kepada 

Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

17. Pengesahan rancangan anggaran induk menjadi anggaran induk 

perusahaan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

 

2.2 Anggaran Penjualan 

 Anggarn penjualan merupakan dasar dalam penyusunan anggaran 

lainnya,dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum 



 
 

menyusun anggaran yang lain, dan nantinya akan menjadi hasil penjualan pada 

tahun yang bersangkutan. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran penjualan 

 Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2010:15) anggaran 

penjualan ialah 

 “rencana pendapatan (revenue) perusahaan dalam kurun waktu satu 

tahun  atau lebih”. 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:45) anggaran penjualan 

atau (Sales Budget) ialah : 

“Budget 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/ 

daerah penjualannya”. 

   

2.2.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:45) tujuan penyusunan 

anggaran penjualan adalah : 

“Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada 

periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang 

merupakan cerminnan kejadian yang dialami perusahaan di masa 

lalu, khususnya di bidang penjualan”. 

 

 Menurut Welsch, Hilton, Gordon (2000:147-148) tujuan utama rencana 

penjualan adalah : 

1. Mengurangi ketidak pastian tentang pendapatan di masa datang. 



 
 

2. Untuk memasukan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses 

perencanaan. 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari 

rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan yang 

dilakukan. 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Penjualan 

 Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwanti (2010:24-25) 

tedapat dua faktor  yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu : 

1. Faktor internal 

a. Kebijakan perusahaan. 

b. Kapasitas produksi. 

c. Modal kerja 

d. Kemampuan tenaga penjual. 

e. Data masa lampau penjualan 

2. Faktor eksternal 

a. Posisi perusahaan dalam persaingan. 

b. Daya beli, kebutuhan, dan selera konsumen. 

c. Kebijakan pemerintah. 

d. Kondisi politik, ekonomi, budaya, dan bisnis. 

e. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

 


