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   BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semua perusahaan walaupun memiliki pola kegiatan dan jenis usaha yang 

berbeda-beda tetapi pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu untuk memperoleh laba yang optimal. Tetapi dengan melihat situasi 

perekonomian saat ini dan adanya persaingan yang ketat dari hari ke hari, maka 

perusahaan ditintut untuk mempunyai keunggulan dan bekerja secara efektif dan 

efisien  agar mampu bertahan hidup serta meningkatkan pangsa pasar yang ada, 

untuk memperoleh laba yang optimal. 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari upaya-upaya yang 

dilaksanakan manajemen. Dalam mengelola perusahaan tersebut, manajemen 

bertumpu pada fungsi-fungsi dasar manajemen yaitu, Planning, Organizing, 

Directing, Coordinating, dan Controlling. Manajemen perusahaan diharapkan 

dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, agar pelaksanaan kegiatan 

dalam perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan telah tercapai. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen memerlukan 

suatu alat yang dapat membantu dan mendukung perusahaan dalam mencapai 

tujuan, salah satu alat yang digunakan oleh manajemen anggaran. Dengan 

menggunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun perencanaan dengan 

lebih baik, sehingga koordinasi pengendalian yang dilakukan dapat lebih memadai 

pula, anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya 

berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian yang baik, 

sehingga kegiatan perusahaan berjalan dengan lancer, dan penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dalam melalsanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dapat 

segera diketahui dan seterusnya diadakan revisi sesuai dengan rencana semula. 

Anggaran menjadi masalah yang menarik untuk dibahas, kerana anggaran 

merupakan perencanaan yang mempunyai kelebihan dari perencanaan lain, yaitu 



 2 

dapat dijadikan sebagai pedoman kerja sekaligus alat yang penting untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Penulis tertarik untuk meneliti anggaran pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

dikarenakan tingkat penjualan pada perusahaan ini selama lima tahunterakhir 

mengalami peningkatan walaupun hasil penjualan tersebut tidak selalu sesuai 

dengan apa yang telah dianggarkan sebelumnya. Oleh karena itu penulis ingin 

mengetahui apakah perencanaan dalam perusahaan ini sudah baik karena 

perencanaan merupakan suatu cara untuk membentuk masa depan yang lebih baik. 

Terutama dalam proses penyusunan anggaran penjualan, karena dengan kondisi 

pasar yang bersaing ketat seperti sekarang ini, perusahaan termotivasi untuk 

membuat anggaran penjualan dengan baik agar perusahaan mampu bertahan 

menghadapi para pesaing sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan mengetengahkan judul: 

“Peranan Anggaran Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian  Penjualan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Sehubungan dengan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba 

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penyusunan dan penerapan anggaran penjualan pada PT.Selamat 

Lestari Mandiri sudah memadai 

2. Apakah efektivitas pengendalian penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

sudah memadai 

3. Bagaimana peran anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian penjualan 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari data dan 

informasi tentang peranan anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri. 
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 Tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran penjualan yang memadai pada PT. 

Selamat Lesatri Mandiri. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian penjualan pada PT. Selamat 

Lestari Mandiri. 

3. Untuk mengetahui bagaimana peran anggaran penjualan dalam menunjang 

efektivitas  pengendalian penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat: 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan dasar sumbangan pemikiran 

bagi perusahaan mengenai peranan anggaran penjualan dalan menunjang 

efektivitas pengendalian penjualan. 

2. Bagi penulis 

Sebagai salah satu prasyarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan 

keserjanaan di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

3. Bagi pihak lain yang berkepentingan 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman 

terbatas mengenai judul yang diteliti. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi dengan pola dan jenis 

usaha yang berbeda-beda yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk 

menyediakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

tujuan memperoleh keuntungan atau laba seoptimal mungkin untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, maka perusahaan sebagai suatu unit bisnis harus mampu 

memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang jumlahnya terbatas untuk kebutuhan 

produksi secara optimal. 
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Dalam situasi perekonomian Indonesia yang masih dilanda krisis moneter, 

mengakibatkan permasalahan yang dihadapi oleh manajemen dalam perusahaan 

semakin rumit dan komplek, sehingga manajemen dituntut untuk selalu bekerja 

secara efektif dan efisien. Usaha ini dilakukan dengan melaksanakan fungsi-

fungsi manajerial secara lebih baik terutama pada fungsi perencanaan dan 

pengendalian. 

Arti pengendalian menurut Vijay Govindarajan dan Robert N. Anthony 

(2002:6-7) yang diterjemahkan oleh F.X Kurniawan adalah: 

“Pengendalian manajemen merupakan proses dimana para manajer 

mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan 

strategi organisasi”. 

Proses pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara hasil 

realisasi anggaran. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan anggaran dan 

penyimpangan yang terjadi dilakukan analisis yang objektif terhadap keduanya, 

kemudian dapat ditentukan tindakan koreksi yang diambil. 

Agar perencanaan dan pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka 

diperlukan alat sebagai pedoman kerja serta prosdur untuk pelaksanaannya yang 

baik pula, sehingga dapat memberikan dan menyajikan informasi yang sesuai dan 

bermanfaat bagi pimpinan perusahaan berdasarkan pedoman tersebut. Salah satu 

alat yang dirasakan sangat memegang peranan penting dalam pengendalian adalah 

anggaran. Pada umumnya anggaran diawali dengan penyusunan anggaran 

penjualan, lalu diikuti dengan penyusunan anggaran produksi dan anggaran-

anggaran lainnya. Namun hal tersebut tergantung pada karakteristik masing-

masing perusahaan. 

Pengertian anggaran menurut Agus Kana (2000;3) adalah sebagai berikut: 

“Merupakan rencana kegiatan perusahaan, dimana rencana tersebut 

mencakup berbagai kegiatan operasional yang  saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain”. 

Adapun pengertian anggaran penjualan menurut Munandar (2001:44) 

adalah sebagai berikut: 



 5 

“Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih 
terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang 
yang didalamnya meliputi rencana sejenis (kualitas) barang yang akan 
dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) pemasaran”. 
 
Sebagai alat perencanan, anggaran merupakan landasan dalam 

melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya, sedangkan sebagai alat pengendalian 

anggaran dapat membantu pihak manajemen dalam mengawasi kegiatan 

penjualan serta membantu mencegah pemborosan agar tujuan, kebijakan, dan 

target yang ditetapkan dapat tercapai. 

Dengan adanya anggaran, manajemen mempunyai pedoman mengenai apa 

yang akan dilakukan, sasaran apa yang hendak dicapai, bagaimana mengukur 

sumber daya yang tersedia serta melihat sejauh mana apa yang diharapkan 

perusahaan dapat tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian perusahaan yang dinyatakan 

secara lebih terperinci. Jadi pada hakikatnya anggaran dapat berperan sebagai 

tolak ukur, sehingga anggaran perlu disusun sesuai dengan karakteristik anggaran 

secara memadai dan diterapkan dengan baik dalam perusahaan. 

Suatu anggaran dapat dikatakan memadai apabila anggaran tersebut 

disusun dengan melibatkan seluruh komponen perusahaan, serta anggaran tersebut 

telah memenuhi syarat dan karakterisrik anggaran. Karakteristik anggaran yang 

baik adalah anggaran yang disusun berdasarkan program serta berfungsi sebagai 

alat perencanaan dan pengendalian. 

Proses anggaran yang tidak baik hanya akan menghasilkan anggaran yang 

karakteristiknya tidak lebih dari sekedar prakiraan, karena dalam proses 

penyusunan anggaran semacam ini setiap manajer tidak memiliki komitmen 

manajemen, yang berarti manajer tidak bertanggungjawab dalam pencapaian 

sasaran anggaran yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Elly (01.97.305) 

dengan judul “Peranan Anggaran Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Penjualan” di PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk-MOBIL’88 

dengan kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Penyusunan anggaran penjualan pada PT.ASTRA INTERNASIONAL 
Tbk- MOBIL’88 telah cukup memadai. 

2. Pengendalian penjualan PT. ASTARA INTERNASIONAL Tbk-
MOBIL’88 sudah cukup efektif. 

3. Anggaran penjualan PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk-MOBIL’88 
sangat berperan dalam menunjang pengendalian penjualan. 

4. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. ASTRA INTERNASIONAL 
Tbk-MOBIL’88 masih memiliki kelemahan. 

 
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil hipotesis sementara 

sebagai berikut: “Penyusunan anggaran yang memadai berperan dalam menunjang 

pengendalian penjualan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan 

data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta memberikan gambaran dan 

analisis mengenai masalah yang ada. Sedangkan penelitian yang digunakan 

adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Yaitu penelitian secara langsung ke tempat penelitian dengan maksud 

memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara: 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan     

meninjau secara langsung ke perusahaan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 

c. Kuesioner, yaitu lembar isian yang didalamnya berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang dapat mengolah data kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

pegujian hipotesis. 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di 

bangku kuliah maupun mass media lainnya. Penelitian ini dapat digunakan 

untuk mendapatkan data-data sekunder dan dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian tersebut. Penulis mencoba untuk melaksanakan analisis yang 

kemudian akan diambil kesimpulan dan saran-saran dengan batas kemampuan 

penulis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sebagai objek penelitian adalah PT. Selamat Lestari Mandiri yang 

berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No.76 Sukabumi sedangkan waktu penelitian 

dimulai pada bulan Agustus sampai dengan November 2006. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


