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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam. 

Dengan tanahnya yang subur menjadikan sektor pertanian dan perkebunan 

menjadi salah satu unggulan bagi negeri ini. Di Indonesia, sektor pertanian dan 

perkebunan dikelola oleh pemerintah dalam bentuk BUMN dan salah satu bentuk 

badan usaha pertanian dan perkebunan itu adalah PT. Perkebunan Nusantara VIII. 

PT. Perkebunan Nusantara VIII diharapkan dapat turut melaksanakan dan 

menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan 

pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di subsektor perkebunan.  

Dalam menghadapi era globalisasi, persaingan semakin ketat dan pelaku 

ekonomi bergerak semakin dinamis, perusahaan dituntut untuk mengoptimalkan 

prestasi baik kinerjanya maupun mutu produk atau jasa. Kemampuan perusahaan 

untuk mencapai tujuannya yaitu pencapaian laba yang maximal dan eksistensinya 

di tengah krisis yang melanda Indonesia dengan harga yang tetap bersaing sangat 

dipengaruhi oleh  kemampuan manajemen perusahaan tersebut dalam 

mengendalikan operasi perusahaan. Demikian juga PT. Perkebunan Nusantara 

VIII ( Persero ) yang bergerak dalam bidang agroindustri harus berusaha keras 

menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Faktor-faktor yang tidak terkendali seperti keadaan alam dan persaingan 

yang semakin ketat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha 

PT. Perkebunan Nusantara VIII. Berlakunya AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

memperketat persaingan terutama dengan daya kompetitif kita yang masih rendah 

dibanding negara-negara tetangga. Selain itu iklim yang tidak menentu dua tahun 

terakhir ini dapat mempengaruhi produktivitas dan efektivitas penjualan 

perusahaan sehingga terdapat penurunan realisasi penjualan atas anggarannya 

yaitu sebesar 114,17 % pada tahun 2004 menjadi sebesar 106,42 % atas anggaran
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tahun 2005 (PT. Perkebunan Nusantara VIII). Oleh karena itu perlu suatu alat 

perencanaan dan pengendalian untuk meningkatkan efektivitas penjualan.  

Anggaran sebagai tools of management merupakan suatu perencanaan dan 

pengendalian terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan agar perencanaan dan 

pengendalian tersebut betul-betul mempunyai daya guna dan hasil guna untuk 

mencapai produktivitas, efisiensi, dan profit margin yang tinggi bagi perusahaan. 

Dengan demikian anggaran dapat berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam 

mengendalikan kegiatan perusahaan, khususnya kegiatan penjualan melalui 

penerapan anggaran penjualan. Kegiatan penjualan harus direncanakan dan 

dikendalikan dengan sebaik-baiknya karena dari penjualan tersebut diharapkan 

dapat diperoleh laba yang maksimal sehingga kontinuitas perusahaan dapat 

terjamin.  

Namun sebagai alat bantu, anggaran khususnya anggaran penjualan  

bukanlah alat yang sempurna karena anggaran penjualan disusun berdasarkan 

proyeksi masa yang akan datang dengan mempertimbangkan adanya faktor-faktor 

sebagai berikut : 

1. faktor yang terkendali, seperti harga promosi dan pendistribusian. 

2. faktor yang tidak terkendali, seperti konsumen, pesaing, kebijakan 

pemerintah, keadaan alam, dan teknologi. 

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang akan dituangkan 

dalam skripsi yang berjudul: " Studi Penerapan Anggaran Penjualan Sebagai 

Salah Satu Alat Bantu Manajemen Dalam Mengendalikan Penjualan ". 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasikan dan dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah proses penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan 

perusahaan telah memadai. 

2. Apakah penjualan perusahaan telah efektif. 
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3. Apakah anggaran penjualan telah berfungsi secara efektif dalam 

pengendalian penjualan pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

penerapan anggaran penjualan sebagai salah satu alat bantu manajemen dalam 

mengendalikan penjualan perusahaan.  

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui memadai atau tidaknya proses penyusunan anggaran 

penjualan pada perusahaan. 

2. Mengetahui efektivitas penjualan pada perusahaan. 

3. Mengetahui bahwa anggaran penjualan telah berfungsi secara efektif 

dalam mengendalikan penjualan pada perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah untuk beberapa hal di bawah ini: 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

melalui kaji banding antara teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan 

maupun dari buku-buku literatur mengenai penerapan anggaran penjualan 

dalam mengendalikan penjualan. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan dan 

informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan mengenai penerapan anggaran penjualan sebagai 

alat pengendalian penjualan perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta 

menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dilihat dari 

pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam upaya 

pencapaian tujuan tersebut, perusahaan menghadapi banyak masalah baik masalah 

dari luar maupun dari dalam perusahaan. Oleh karena itu manajemen sebagai 

pengelola perusahaan harus mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, 

diantaranya yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Perencanaan menurut Y. Supriyanto (1995:4) adalah : “Proses 

penyusunan tujuan-tujuan perusahaan dan pemilihan tindakan-tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan” . Sedangkan pengendalian menurut Y. Supriyanto (1995:10) adalah: 

“Proses mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan nyata setiap komponen 

organisasi. Proses ini meliputi penetapan sasaran, membandingkan prestasi 

dengan sasaran, dan melaksanakan tindakan korektif bila diperlukan” .  

Oleh karena itu agar perencanaan dan pengendalian dapat berjalan dengan 

lancar maka diperlukan suatu alat bantu bagi manajemen ( Tool of Management ). 

Salah satunya adalah anggaran. Hal tersebut diperjelas dengan pernyataan 

Anthony, Dearden, dan Bedford (1998:499) yang menyatakan bahwa : “ A 

budget is both planning tool and a control tool ” . 

Anggaran sebagaimana dinyatakan oleh Charles T. Horngren dan 

George Foster ( 1997:176 ) yaitu : “ A budget is a quantitative expression for a 

set time period of a proposed future plan of action by management” . Dari 

pengertian anggaran di atas, maka anggaran merupakan alat yang baik untuk 

mengarahkan perhatian manajemen, karena anggaran membantu manajemen 

memusatkan perhatian dan kegiatannya sedini mungkin pada apa yang harus 

dicapai dalam periode mendatang. Dengan adanya anggaran, maka manajemen 

mempunyai pedoman mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan, sasaran 

yang akan dituju oleh perusahaan, bagaimana mengatur sumber daya yang 

tersedia untuk mencapai target atau tujuan tertentu, serta menganalisis sejauh 

mana rencana yang dibuat telah tercapai. 
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Di dalam menyusun suatu anggaran perusahaan perlu diperhatikan 

beberapa syarat. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1996:7) 

syarat-syarat tersebut yaitu : “Bahwa anggaran tersebut harus realistis, 

fleksibel, dan kontinu. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak 

terlalu pesimis. Fleksibel artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang 

untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan 

kontinu artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus dan tidak 

merupakan suatu yang insidentil”. 

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan, 

karena penjualan akan mempengaruhi kontinuitas perusahaan. Oleh karena itu, 

perlu disusun anggaran penjualan. Menurut M. Munandar (2000:49), anggaran 

penjualan didefinisikan sebagai berikut : “Anggaran penjualan (sales budget) 

ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjulan 

perusahaan selama periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi 

rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual, jumlah (kuantitas) 

barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan 

serta tempat (daerah) penjualannya”. 

Sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat yang dapat membantu 

manajemen dalam pengendalian, maka anggaran penjualan dapat digunakan untuk 

membantu manajemen dalam mengendalikan penjualan, yaitu dengan 

membandingkan hasil pelaksanaan penjualan yang sebenarnya dengan anggaran 

penjualan yang telah ditetapkan, kemudian dianalisis penyimpangannya sehingga 

dapat dilakukan tindak lanjut. Selain itu perlu diperhatikan pula bahwa perusahaan 

menyusun anggaran penjualan karena perusahaan yakin mempunyai kemampuan 

untuk mengendalikan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lusyana 

(2005) mengenai studi berfungsinya anggaran penjualan dalam pengendalian 

penjualan PT. Kereta Api (Persero), kesimpulan yang diperoleh menunjukkan 

bahwa pengendalian penjualan dibuktikan dengan adanya penyusunan anggaran 

sebagai salah satu alat bantu manajemen, dimana pengendalian  penjualan tercapai 
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dengan cara membandingkan dan menganalisis antara anggaran penjualan dengan 

aktualnya sehingga nampak penyimpangan yang terjadi.   

Ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan 

penulis saat ini lakukan, yaitu:  

1. Peneliti terdahulu melakukan studi kasus pada PT. Kereta Api ( Persero ), 

sedangkan penulis berusaha melakukan studi kasus pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII ( Persero ) Bandung. 

2. Tahun penelitian terdahulu adalah dari tahun 2002 sampai tahun 2003 

sedangkan penelitian ini dilakukan dari tahun 2004 sampai tahun 2005. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis 

diskriptif sebagai berikut :  Anggaran penjualan telah disusun dan diterapkan 

secara memadai, berfungsi sebagai salah satu alat bantu manajemen dalam 

mengendalikan penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII.  

 

1.6 Metodologi Penelitian   

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Indrianto dan Supomo (1999:26) menyatakan 

bahwa : “ Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Studi kasus menurut M. 

Nasir (2003:57) adalah : “ Penelitian tentang status dari suatu subjek 

penelitian dengan suatu fase yang spesifik dan keseluruhan personalitas yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai latar 

belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status 

individu, yang kemudian sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang 

bersifat umum” . 

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Penelitian lapangan (Field research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 
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a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, 

dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.6.1 Operasional Variabel 

 Berdasarkan hipotesis deskriptif, maka terdapat satu variabel yaitu 

berfungsinya anggaran penjualan sebagai alat pengendalian dengan indikator 

variabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Operasional Variabel 

Variabel Indikator Sub indikator Skala 

Berfungsinya 

anggaran 

penjualan 

sebagai alat 

pengendalian 

Anggaran 

yang memadai 

 

 

 

Pengendalian 

penjualan 

yang memadai 

 

 

 

 

1. Karakteristik anggaran yang baik 

2. Dipenuhinya syarat-syarat 

anggaran 

3. Manfaat anggaran 

 

1. Menetapkan anggaran penjualan 

2. Membandingkan realisasi dengan 

anggaran yang telah ditetapkan 

3. Analisis penyebab penyimpangan 

4. Tindakan perbaikan bila terjadi 

penyimpangan 

  

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 
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Tujuan 

pengendalian 

penjualan 

1. Tercapainya target penjualan 

2. Tercapainya target kualitas yang 

dikehendaki 

Ordinal 

Ordinal 

 

 

1.6.2 Analisis Pembuktian Hipotesis Diskriptif 

 Pembuktian hipotesis akan dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

observasi dengan indikator yang telah ditetapkan. Jika hasil observasi sesuai 

dengan indikator yang sudah ditetapkan, maka hipotesis diskriptif yang diajukan 

dapat diterima.  

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan  pada  PT. Perkebunan Nusantara VIII ( Persero ) 

yang berlokasi di Jl. Sindang Sirna no 4 Bandung, sedangkan waktu penelitian 

berlangsung mulai bulan April 2007  sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


