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INTISARI 
 

TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENJUALAN PADA PT INDIPAR RAYA  

 
 Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dilihat dari 
sejauh mana tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena itu 
pimpinan perusahaan harus bertumpu pada fungsi perencanaan dan pengendalian. 
Salah satu bentuk dari perencanaan dan pengendalian adalah dengan adanya 
penyusunan anggaran yang merupakan rencana terperinci dan menyeluruh dari 
aktivitas perusahaan yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara 
kuantitatif untuk satu periode tertentu dimasa yang akan datang, biasanya satu 
tahun. Perusahaan perlu memperhatikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran 
yang memadai agar angin dapat berfungsi dengan baik sebagai alat perencanaan 
dan pengendalian untuk itu, penulis mengambil Judul Tugas Akhir: Tinjauan atas 
Indipor Raya Bandung.  
 Dalam Tugas Akhir ini, Penulis melakukan penelitian pada PT Indipar 
Raya, yaitu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi barang. PT Indipar Raya 
ini berlokasi di Jl. Cisangkuy No. 8 Bandung.  
 Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan 
mempelajari bagaimana Penyusunan Anggaran Penjualan secara Canvas pada PT 
Indipar Bandung, Perhitungan Anggaran Penjualan Canvas pada PT Indipar 
Bandung dan Pelaksanaan Anggaran Penjualan Canvas dalam perencanaan 
penjualan pada PT Indipar Raya Bandung (persero). 
 Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif 
analitis, yang melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya dan menganalisis masalah yang ada pada objek 
penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan 
(library research) dan penelitian lapangan (field research) studi kepustakaan 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi cat perkuliahan. Sedangkan 
penelitian lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan 
perusahaan dengan magang dibagian keuangan pada PT Indipar Raya Bandung. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan, Perhitungan dan 
Pelaksanaan Anggaran Penjualan secara Canvas pada PT Indipar Raya telah 
memadai. Penulis menarik simpulan bahwa anggaran penjualan sangat berperan 
dalam perencanaan sel kegiatan perusahaan.  
 Adapun saran penulis terhadap perusahaan ialah sebaiknya penyusunan 
anggaran dirinci kembali dalam periode, dan dilakukan evaluasi terhadap 
penyimpangan antara anggaran dan merealisasinya kembali.  


