
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia usaha dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha maka 

semakin rumit pula tugas yang dilakukan manajemen, terutama dalam 

pengambilan keputusan. Semua keputusan dalam bidang usaha atau setiap fungsi 

perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan segi-segi keuangan dan 

sebuah keputusan seringkali akan mempunyai dampak atau akibat keuangan.  

Perencanaan merupakan faktor yang sangat penting dan yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Untuk itu 

manajer harus mampu memandang ke depan kemungkinan dan kesempatan yang 

menguntungkan ataupun yang merugikan perusahaan. Sehingga seorang manajer 

dapat mengambil langkah-langkah dalam perbaikan secepat mungkin apabila 

menemukan kemungkinan dan kesempatan yang merugikan perusahaan. Salah 

satu bagian dari perencanaan tersebut adalah anggaran penjualan. 

Perusahaaan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak merencanakan 

penjualan produknya dengan baik. Penjualan merupakan hal sangat penting 

karena merupakan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan realisasi kegiatan 

pendapatan. Dengan demikian penjualan merupakan faktor yang sangat penting 

untuk dikendalikan. 

Anggaran penjualan disusun sebagai pedoman yang digunakan dalam 

kegiatan penjualan masa yang akan datang, dimana dalam anggaran penjualan 
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akan direncanakan atau ditentukan berapa banyak produk yang akan dijual dan 

berapa hasil penjualannya dalam bentuk finansial. 

Sepanjang tahun anggaran berjalan maka realisasi penjualan yang dicapai 

akan dievakuasi dan akan dibandingkan dengan rencana yang terdapat dalam 

anggaran penjualan. Jika realisasi penjualan sesuai dengan target yang ditentukan 

dalam anggaran maka disebut efektif. Sebaliknya jika tidak mencapai target maka 

disebut tidak efektif. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kerja praktik 

tentang bagaimana cara menyusun dan menganalisis anggaran penjualan suatu 

perusahaan dan penulis ingin mengungkapkan hasil kerja praktik dalam bentuk 

Laporan Tugas Akhir dengan judul ”Tinjauan Atas Penyusunan dan Analisis 

Anggaran Penjualan dalam Menunjang Efektivitas Penjualan pada PT. 

Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero).”   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) harus mampu bersaing 

dalam usahanya, serta mampu mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan 

memperoleh laba yang optimum. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan 

efektivitas penjualan  perusahaan, dimana dalam hal ini penyusunan dan analisis 

anggaran penjualan menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Karena itu 

dipandang perlu untuk mengidentifikasikan masalah yaitu prosedur penyusunan 

dan analisis yang terdapat dalam anggaran penjualan dan bagaimana efektivitas 
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penjualan yang dilaksanakan oleh  PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero). 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukan kerja praktik yaitu untuk mengetahui: 

1. Prosedur penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan pada PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

2. Cara menganalisis anggaran penjualan pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) 

3. Efektivitas penjualan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

manfaat bagi: 

1. Penulis  

Dapat diperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan Laporan 

Tugas Akhir serta dapat menambah wawasan berpikir baik yang berhubungan 

dengan teori maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan, 

sehingga dapat diterapkan dalam praktik dunia usaha dan mengetahui 

penyusunan dan analisis anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas 

penjualan. 
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2.   Perusahaan  

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran terhadap 

kebijakan yang diambil dan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan 

menganalisis anggaran penjualan. 

3.   Pihak Lain  

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan serta pemahaman mengenai anggaran penjualan dan 

penerapannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode yang digunakan pada Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data berupa: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)   

Penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara sehingga diperoleh 

informasi atau data yang pasti sehingga dapat dipercaya. 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan mempelajari 

anggaran khususnya anggaran penjualan yang merupakan objek yang 

diteliti. 

b. Interview 

Wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam 

kegiatan perusahaan antara lain: Asisten Manajer Akuntansi dan 

Anggaran, Divisi Bagian Keuangan dan pihak-pihak lainnya.  
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)   

Melakukan kajian literatur yang dapat menunjang dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja 

praktik pada perusahaan industri yaitu pada PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Moch. Toha No. 77 Bandung, 

sedangkan waktu kerja praktik dilakukan selama 1 bulan yaitu dimulai dari 

tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 20 September 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


