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INTISARI 
Tinjauan Atas Anggaran Penjualan Pada Koperasi Peternakan Bandung 

Selatan (KPBS) 
 

Koperasi adalah suatu badan usaha yang keberadaannya sangat relevan 
dengan keadaan ekonomi rakyat Indonesia dimana perkembangan koperasi harus 
terus ditingkatkan agar dapat mendorong tingkat kesejahteraan hidup masyarakat 
Indonesia. Upaya yang tepat agar seluruh kegiatan koperasi dapat berjalan dengan 
baik adalah menyusun sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang 
memadai. Untuk menjabarkan rencana tersebut diperlukan suatu alat manajemen 
yaitu anggaran. Penyusunan anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan yang 
harus dibuat oleh setiap badan usaha, karena anggaran merupakan suatu rencana yang 
terinci secara menyeluruh atas segala kegiatan dan aktivitas badan usaha yang akan 
dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 

Dalam penyusunan anggaran operasional, biasanya kegiatan pertama yang 
dilakukan adalah membuat anggaran penjualan. Pada umumnya anggaran penjualan 
menggambarkan penghasilan yang diterima karena ada penjualan. Anggaran 
penjualan meliputi anggaran tentang jenis produk yang akan dijual, volume produksi 
yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan dan daerah penjualan. Anggaran 
penjualan merupakan dasar anggaran untuk penyusunan anggaran lainnya.  

Dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk penyusunan 
laporan tugas akhir ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode 
deskriptif (descriptive research). Objek penelitian kerja praktik ini dilakukan pada 
Koperasi Peternakan Bandung Selatan atau disingkat KPBS yang berada di 
Kabupaten Bandung, Kecamatan Pangalengan. Salah satu kegiatan usaha KPBS 
adalah di bidang persusuan.  

Dari hasil kerja praktik dan pengolahan data yang diperoleh, bahwa prosedur 
penyusunan anggaran penjualan yang diterapkan pada KPBS sudah cukup baik, 
karena mengikutsertakan departemen-departemen lainnya dalam memberikan rencana 
anggaran penjualan sesuai dengan kondisi dan tugas masing-masing departemen. 
Selain itu juga realisasi penjualan susu yang dicapai koperasi jauh lebih besar dari 
anggarannya. Bila dibandingkan antara tahun 2004 dan 2005, realisasi penjualan pada 
tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar 5,1 %. Sedangkan  realisasi penjualan 
barang & pakan ternak pada tahun 2005 juga telah dicapai koperasi lebih besar dari 
anggarannya tetapi pada tahun 2004 anggaran KPBS lebih besar dari realisasinya. 
Bila  dibandingkan antara tahun 2004 dan 2005, realisasi penjualan pada tahun 2005 
mengalami peningkatan sebesar 2,72 %. 

 
 

 
 


