
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Anggaran 

Perencanaan merupakan perumusan awal segala sesuatu yang akan 

dicapai. Perencanaan melibatkan evaluasi mendalam dan cermat serangkaian 

tindakan terpilih dan penetapan program untuk di masa yang akan datang, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran merupakan sebagai pedoman 

kerja, alat pengkoordinasian kerja serta alat pengawasan kerja, dengan memahami 

pentingnya anggaran maka akan disusun anggaran sebaik mungkin karena 

dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran  

Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran 

merupakan hasil dari kegiatan penganggaran. Penganggaran berarti menjelaskan, 

menguraikan cara menghitung, tahap dimulainya penyusunan rencana, 

pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas, 

penyusunan rencana dan implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya 

tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut, sedangkan anggaran 

cukup menampilkan bentuk anggaran perusahaan. 

Beberapa pengertian anggaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu 

pengertian anggaran menurut: 
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Mulyadi (2001;488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang di ukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran 

yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun.” 

Nafarin (2004;12) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 

berdasarkan program yang telah disahkan.”  

Gunawan dan Asri (2003;6) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis dari pada 

pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan.”  

 

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa elemen yang terkandung dalam pengertian anggaran antara lain: 

1. Adanya rencana 

Merupakan pernyataan atas apa yang diharapkan dan apa yang akan terjadi. 

2. Bersifat formal dan sistematis 

Anggaran disusun secara resmi dan tertulis, disusun berurutan dan 

berdasarkan fakta.  

3. Tanggung jawab  

Merupakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang dilakukan 

oleh manajer. 
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4. Satuan kuntitatif  

Merupakan rencana yang dijabarkan dalam bentuk satuan (moneter) walaupun 

angkanya bukan berasal dari satuan keuangan (misalnya: unit terjual, jumlah 

produksi) 

5. Meliputi semua kegiatan perusahaan  

Mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua bagian yang ada 

dalam perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah 

suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan 

dalam unit moneter yang digunakan untuk memprediksi dalam pencapaian target 

yang direncanakan dalam suatu perusahaan. 

 

2.1.2 Fungsi Anggaran 

Anggaran sangat diperlukan terutama oleh pihak manajemen perusahaan, 

karena anggaran memiliki fungsi sebagai alat manajemen dalam melaksanakan 

fungsinya sehingga anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang 

meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Anggaran mempunyai 

fungsi-fungsi sebagai berikut : 

• Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer 

bawah dengan manajer atas. 

• Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil 

operasi sesungguhnya. 
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• Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan 

untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan 

secara menyeluruh. 

• Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi 

sebagai alat  bantu bagi perusahaan, alat pengawasan kerja, alat pengkoordinasian 

kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.1.3 Tujuan Penyusunan Anggaran 

Tujuan penyusunan anggaran menurut Christina (2001;4) dikemukakan 

antara lain sebagai berikut: 

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 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. 
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5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan 

kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya 

tindakan koreksi. 

Berdasarkan kutipan di atas maka diketahui bahwa tujuan penyusunan 

anggaran adalah untuk mengetahui hasil yang diharapkan dari suatu rencana 

tertentu sehingga dapat memproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. 

 

2.1.4  Jenis-jenis Anggaran  

 Menurut Christina (2001;12) dalam menyusun anggaran perusahaan 

dapat mengacu pada ruang lingkup penyusunannya dan fleksibilitas periode 

waktunya. 

1. Berdasarkan ruang lingkup 

a. Anggaran Komprehensif  

Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang 

menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan di bidang 

pemasaran, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi. 

b. Anggaran Parsial, yaitu  

Yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang 

terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan, 

misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. 

2. Berdasarkan Fleksibilitasnya  

a. Anggaran Fixed 
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Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana 

volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut disusun 

rencana mengenai revenue, cost, dan expenses, serta tidak diadakan revisi 

secara periodik. 

b. Anggaran Kontinyu  

Yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dimana 

volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan 

revenue, cost, dan expenses, tetapi diadakan revisi secara periodik dan 

ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada periode anggaran 

berikutnya. 

3. Berdasarkan Jangka Waktu 

a. Anggaran Jangka Pendek (1 tahun) 

b. Anggaran Jangka Panjang (lebih dari 1 tahun) 

  

2.1.5 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 

Beberapa keunggulan yang dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan 

penyusunan  anggaran yang baik. Menurut Christina (2001;18) mengungkapkan 

beberapa keungulan anggaran, antara lain:   

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. 
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2. Dalam menyusun 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, kewenangan, 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 memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta 

(sense of participation).   

Berdasarkan uraian di atas bahwa anggaran berperan sangat penting dalam 

membantu manajer untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan karena 

dengan adanya anggaran perusahaan dapat memproyeksikan peluang untuk dapat 

memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan sehingga 

anggaran juga dapat menjadi patokan untuk menilai baik buruknya hasil yang 

diperoleh oleh perusahaan.  

Disamping beberapa keunggulan  tersebut diatas, tetapi masih terdapat 

pula beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan anggaran 

menurut Gunawan dan Asri (2003;53) antara lain: 
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1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif, kapasitas 

produksi dll) 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.   

Penulis menyimpulkan bahwa anggaran disusun berdasarkan taksiran dan 

asumsi sehingga mengandung unsur ketidakpastian dan tidak semua perusahaan 

mampu menyusun anggaran secara lengkap dan akurat sehingga hasil yang 

diperoleh oleh perusahaan tidak selalu seratus persen sama dengan yang telah 

diramalkan sebelumnya. 

 

2.1.6 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Prosedur merupakan urut-urutan segi tugas yang saling berhubungan dan 

diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Prosedur biasanya 

terdiri dari bagan alur (flowchart), formulir dan uraian tugas. 

 Menurut Harahap (2001;83) ditinjau dari siapa yang menyusun anggaran, 

maka penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara: 
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1. Otoriter atau Top down  

Pada metode ini penyusunan dan penetapan anggaran yang dilakukan oleh 

pemimpin tertinggi perusahaan, dengan sedikit bahkan tanpa keterlibatan 

bawahan dalam penyusunannya. Keuntungannya adalah waktu penyusunan 

singkat dan terkoordinasinya antar bagian. Kelemahannya adalah tidak 

memperhitungkan kebutuhan tiap bagian dengan tepat, karena semuanya 

merupakan keputusan sepihak dari manajemen puncak. 

2. Demokrasi atau Bottom up  

Metode ini prosedur penyusunan anggaran disiapkan oleh pihak yang 

melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran akan diberikan kepada 

pihak yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. 

Keuntungannya adalah untuk tingkat keakuratan dari kebutuhan tiap-tiap 

bagian dalam perusahaan tinggi. Kelemahannya adalah waktu penyusunan 

yang lama dan kurangnya koordinasi antar bagian. 

3. Campuran atau Top Down dan Bottom Up  

Metode ini prosedur penyusunan anggaran di mulai dari pimpinan tertinggi 

perusahaan dan kemudian untuk selanjutnya dilengkapi  dan dilanjutkan oleh 

pihak yang melaksanakan anggaran.  

 Kebanyakan perusahaan menggunakan metode demokrasi atau bottom up, 

dengan pertimbangan pihak yang melaksanakan anggaran lebih mengetahui apa 

yang dibutuhkan perusahaan sehingga dapat disiapkan suatu perincian yang lebih 

realistis untuk mendukung anggaran yang disusun. Dengan demikian anggaran 
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yang tersusun nantinya merupakan hasil kesepakatan bersama, sesuai dengan 

kondisi, fasilitas kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. 

 

2.2  Penjualan 

Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual, dalam 

menjual barangnya dengan harapan memperoleh laba atas transaksi tersebut. Laba 

yang diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perluasan 

usaha, dengan demikian kegiatan usaha akan semakin luas dan berkembang.  

 

2.2.1 Pengertian Penjualan 

Syarul dan Nizar (2000:746) mendefinisikan penjualan sebagai berikut:  

 “Penjualan adalah pendapatan yang diterima dari pertukaran barang atau 

jasa dan dicatat untuk suatu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan 

kas (sebagaimana diterima) atau berdasarkan akrual (sebagaimana 

diperoleh).” 

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa penjualan adalah 

adanya transaksi antara penjual dan pembeli dan mempunyai kesepakatan dalam 

penukaran barang atau jasa dalam bentuk tunai maupun kredit. 

  

2.2.2  Jenis-Jenis Penjualan 

Menurut Mulyadi (2001:199) jenis-jenis penjualan adalah: 

1. Transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit  
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Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara memberi barang 

atau jasa order yang diterima dari pembeli untuk jangka waktu tertentu. Untuk 

menghindari tidak tertagihnya piutang setiap penjualan yang pertama kepada 

seorang pembeli tersebut membeli secara kredit. 

2. Transaksi penjualan barang atau jasa secara tunai 

 Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan para 

pembeli terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang atau jasa 

sebelum barang atau jasa diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli, setelah 

uang diterima perusahaan, barang atau jasa kemudian diserahkan kepada 

pembeli, transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. 

 

2.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

 Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan menurut 

Kotler (2000;431-439), antara lain: 

1. Produk 

Ada tiga strategi adaptasi produk dalam penjualan yaitu: 

a. Perluasan pasar 

b. Adaptasi produk 

c. Penemuan produk 

2. Harga 

Banyak negara-negara mengalami kesulitan dalam menyamakan harga dengan 

harga produk di negara yang dituju, karena bisa saja terjadi peningkatan harga 

dan lain-lain. 
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3. Promosi 

Dalam hal ini negara berusaha melakukan promosi dalam penjualan 

produknya sesuai dengan kondisi dan preferensi. 

4. Tempat 

Banyak pekerja yang merasa barang yang sudah keluar dari pabrik bukan 

urusan mereka lagi, padahal seharusnya perusahaan tetap memantau penjualan 

produknya sampai ke pembeli akhir. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan adalah dipengaruhi oleh produk yang dijual, harga yang 

sesuai dengan keadaan pasar, promosi dan tempat yang strategis. 

 

2.3 Anggaran Penjualan  

Anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas 

yang lain dan pada umumnya anggaran penjualan paling dahulu disusun dari 

anggaran lainnya.  

 

2.3.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Munandar (2000;49) mendefinisikan anggaran penjualan sebagai berikut: 

“Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan 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.”   
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan 

merupakan langkah awal dari penyusunan semua anggaran yang di dalamnya 

berisi jenis barang yang akan dijual, jumlah serta harga dalam suatu periode 

tertentu. 

 

2.3.2 Manfaat Anggaran Penjualan 

Menurut Christina, dkk (2002;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. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kegunaan 

anggaran secara garis besar adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja 

manajemen dan mengoptimalkan efisiensi  dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

1. Faktor-faktor internal 

a. Penjualan tahun-tahun lalu 
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b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya 

d. Tenaga kerja tersedia baik jumlah maupun keahliannya 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan 

f. Fasilitas lain yang menunjang 

2. Faktor-faktor eksternal 

a. Keadaan persaingan pasar 

b. Posisi perusahaan dalam persaingan 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

d. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan 

e. Kebijaksanaan-kebijiksanaan pemerintah yang berpengaruh 

 

2.3.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Dalam menyusun anggaran penjualan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan meliputi: 

1. Penentuan dasar-dasar anggaran 

a. Penentuan relevan variabel (faktor-faktor) yang mempengaruhi penjualan 

b. Penentuan tujuan umum dan khususnya yang diinginkan 

c. Penentuan strategi pemasaran yang dipakai 

2. Penyusunan rencana penjualan 

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

makro seperti: 
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• Moneter 

• Kependudukan 

• Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi 

• Teknologi 

• Menilai akibatnya terhadap permintaan industri 

b. Melakukan analisa industri 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat 

menyerap produksi jenis 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 dalam 

pencapaian target penjualan di masa yang akan datang, dengan  

memperhatikan faktor-faktor 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 yang lalu 

(forecasted sales).  
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f. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (budget sales). 

g. Menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh. 

h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak 

lain yang berkepentingan. 

 

2.4  Efektivitas 

 Efektivitas sebenarnya sangat berkaitan erat dengan pencapaian sasaran 

atau tujuan setiap perusahaan antara lain menjaga kekayaan perusahaan, 

mengecek keandalan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi 

perusahaan. 

 

2.4.1  Pengertian Efektivitas dan Efisiensi 

Menurut Anwar (2003:112) bahwa:  

“Efektivitas merupakan pencapaian sejumlah target yang telah 

direncanakan.”  

“Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) 

dengan usaha yang telah dikeluarkan (input).” 

Menurut Gatot (2004;102) bahwa:  

“Efektivitas adalah hubungan output dengan tujuan organisasi, yaitu 

sebaik apa unit organisasi melaksanakan tugasnya dalam memproduksi 

output (yang berupa barang atau jasa) yang diharapkan.” 

“Efisiensi adalah hubungan input dengan output, yaitu berapa input yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output.” 
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Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diketahui bahwa efektivitas adalah 

suatu cara yang tepat untuk mendapatkan hasil dengan pencapaian sasaran dari 

tujuan perusahaan. Sedangkan efisiensi adalah mengurangi biaya yang tidak perlu 

dengan serendah mungkin. 

 

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Menurut Kosasih (1993:34) beberapa hambatan yang mempengaruhi 

upaya untuk meningkatkan efektivitas operasi perusahaan yang berasal dari  

dalam perusahaan, sebagai berikut: 

• Pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, wewenang dan tugas antara 

berbagai jenjang manajemen tidak jelas diatur dalam pedoman uraian tugas 

dan ada percampuran fungsi-fungsi yang melemahkan kendali. 

• Tolak ukur keberhasilan kinerja tiap pejabat tidak ditetapkan dengan jelas. 

• Perencanaan tidak direalisasi, tidak didahului studi kelayakan, tidak diambil 

alternatif terbaik, gagal mengatur strategi dan menetapkan skala prioritas serta 

tidak ditetapkan berbagai standar seperti waktu, mutu, harga, volume kerja. 

• Personil kurang mampu dan imbalan jasa kurang menarik atau tidak 

memotivasi personil untuk bekerja keras sehingga kurang disiplin, prestasi 

rendah. 

• Koordinasi kurang baik antara berbagai bagian dalam badan usaha dan dengan 

pihak lain diluar badan usaha yang terkait dalam kegiatan yang dilakukan. 
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• Kebijakan, metode dan prosedur kerja yang ditetapkan sendiri oleh 

manajemen badan usaha tidak menunjang efisiensi dan produk tuntas serta 

bahan penilai kerja.  

• Pencatatan dan pelaporan hasil kerja tidak tepat waktu sehingga tidak 

berfungsi sebagai bahan, pengambilan keputusan yang menunjang kehematan, 

efisiensi dan produktifitas serta bahan penilai kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas adalah keberhasilan suatu perusahaan (sampai berapa 

jauh perusahaan dapat dinyatakan berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa 

yang menjadi tujuan utamanya. 

 

2.4.3 Hubungan Efektivitas dengan Anggaran 

Efektivitas bagi perusahaan merupakan bahasa perusahaan, yaitu dengan 

efektivitas dapat mengetahui penjualan sesuai atau tidak dengan target yang 

ditentukan. Dengan demikian efektivitas merupakan cara paling tepat untuk 

memperoleh hasil yang ingin dicapai perusahaan. 

 Sedangkan anggaran menyajikan data taksiran-taksiran untuk jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang. Jika dihubungkan, terlihatlah bahwa 

anggaran dengan efektivitas mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu anggaran 

menentukan kinerja dari perusahaan itu sendiri, bila anggaran tersebut tercapai 

maka kinerja dari perusahaan tersebut efektif, sebaliknya jika anggaran tersebut 

tidak tercapai maka kinerja perusahaan tersebut tidak efektif. Jadi anggaran 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas, disamping itu faktor 
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lainnya yang mempengaruhi efektivitas seperti balance score card adalah alat 

ukur kinerja dengan cara menilai faktor ekonomi dan non ekonomi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


