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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Pengertian peranan (role) menurut Komarudin (1999; 768) adalah: 

1. Bagian tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam    
manajemen. 

2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam status. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang untuk menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Anggaran 

 Perusahaan merupakan suatu unit bisnis yang memanfaatkan sumber-

sumber ekonomi secara optimal untuk mencapai suatu tujuan yaitu memperoleh 

laba yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perusahaan 

dituntut untuk mampu mengembangkan fungsi perencanaan secara benar dan tepat 

pada setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Anggaran merupakan 

salah satu hasil dari perencanaan yang diperlukan dalam membantu tugas 

manajemen. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

 Sofyan Harahap (2001; 15) mendefinisikan anggaran atau budget adalah 

sebagai berikut: 

 “Budget adalah konsep yang membantu manajemen, ia larut dalam 

fungsi manajemen, membantu dan mempermudah manajemen dalam 

mencapai tujuannya”. 

 
Definisi anggaran yang dikemukakan oleh Munandar (2001; 1) adalah 

sebagai berikut: 

 “Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi 
keseluruhan kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang”. 
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 Sedangkan definisi anggaran menurut  Agus Kana (2000; 3) adalah 

sebagai berikut: 

 “Anggaran perusahaan merupakan rencana kegiatan perusahaan, 

dimana  rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan operasional 

yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”. 

 
 Dari berbagai definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penekanan 

anggaran adalah suatu konsep yang membantu manajemen dalam melaksanakan 

fungsi-fungsinya, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter mengenai kegiatan 

operasional perusahaan di masa yang akan datang yang saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain dan  disusun secara sistematis. 

 

2.2.2 Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

 Perbedaan anggaran dan ramalan atau prakiraan (forecast) yang 

dikemukakan Mulyadi (2001; 489-490) adalah: 

 Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan . 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 
tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. 

 
Prakiraan mempunyai karakteristik  sebagai berikut: 
1. Prakiraan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam 

satuan selain keuangan. 
2. Prakiraan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. 
3. Penyusun prakiraan tidak bertanggungjawab untuk mencapai 

hasil yang diprakirakan. 
4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang 

memilki wewenang yang lebih tinggi. 
5. Prakiraan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukan kondisi. 
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6. Penyimpangan dari yang diprakirakan tidak dianalisis secara 
formal atau secara berkala. Penyusun prakiraan melakukan 
analisis terhadap penyimpangan hasil prakiraan dengan apa yang 
diprakirakan, namun tujuan analisis ini adalah untuk 
memperbaiki kemampuannya dalam melakukan prakiraan. 

 

Dari uraian karakteristik diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

anggaran berbeda dengan prakiraan. Anggaran merupakan rencana manajemen 

dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang benar yang akan dijalankan 

oleh manajer yang menyiapkan manajemen, sementara prakiraan (forecast) 

merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, dimana pihak penyusun prakiraan 

sendiri tidak mempunyai tanggung jawab atas apa yang menjadi prakirannya. Jadi 

sudah jelas bahwa antara anggaran dan prakiraan itu tidak sama, akan tetapi 

prakiraan mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu digunakan sebagai alat 

bantu untuk menyusun anggaran. 

 

2.2.3 Penggolongan Anggaran 

 Sebagai alat bantu manajemen, anggaran mempunyai lingkup yang luas. 

Oleh karena itu ada berbagai macam anggaran yang mempunyai kegunaan  

masing-masing. Anggaran yang satu dengan yang lain akan berbeda baik dari segi 

isi ataupun kegunaannya. Untuk itu diperlukan penggolongan anggaran yang 

benar, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memisahkan masing-

masing anggaran yang ada dalam perusahan. 

 Menurut Nafarin (2000; 17) anggaran dapat dikelompokan dari beberapa 

sudut pandang, yaitu: 

1. Menurut dasar penyusunannya, anggaran terdiri dari: 

a.  Anggaran Variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval     

(kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu  

seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat kegiatan yang 

berbeda. 

b.  Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat   

kapasitas tertentu. 
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2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a.  Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap 

akhir periode anggaran. 

b.  Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat. 

3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari:   

a.  Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. 

b.  Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang 

dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka 

panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran operasional, adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

laporan rugi laba. 

b. Anggaran keuangan, adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. 

Penggolongan anggaran menurut Agus Kana (2000; 5-6) jika dilihat dari 

sudut ruang lingkup ataupun intensitas penyusutan anggaran perusahaan ada dua 

jenis, yaitu: 

 “Anggaran perusahaan yang bersifat Komprehensif atau disebut juga 
Budget Komprehensif, adalah anggaran perusahaan yang disusun 
dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh 
aktivitas perusahaan, baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, 
personalia, maupun administrasi. Anggaran perusahaan yang bersifat 
Parsial atau disebut Budget Parsial, adalah anggaran perusahaan 
yang disususn dengan ruang lingkup yang terbatas mencakup 
sebagian dari kegiatan perusahaan, misal terbatas pada kegiatan 
pemasaran saja, atau produksi saja, atau keuangan saja”. 

  

2.2.4  Fungsi dan Keterbatasan Anggaran 

 Anggaran yang lengkap meliputi perencanaan untuk seluruh aktivitas 

perusahaan. Anggran menginformasikan kepada manajemen tentang proyeksi 

kinerja, sebelum sampai sesudah rencana diimplementasikan. Di saat 

mempersiapkan anggaran , manajemen dimintai mencermati factor-faktor yang 
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mempengaruhi rencana perusahaan dan mengharuskan manajemen untuk 

menganalisis secara tajam berbagai realitas yang ada. Karena itu penyusunan 

anggaran harus dimulai dari titik yang paling kritis. Di era bisnis modern yang 

sangat kompetitif sekarang ini, bisa dikatakan anggaran penjualan cenderung 

menempati posisi lebih kritis. Mulyadi (2001; 502) mengungkapkan fungsi 

anggaran adalah sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana 
kerja. 

2. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang 
menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan 
yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 

3. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai 
pembanding hasil operasi yang sesungguhnya. 

4. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang 
memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah 
bagi perusahaan. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan 
memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak 
secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi. 

 
     Keterbatasan anggaran antara lain: 
1. Anggaran berdasarkan taksiran sehingga tidak selalu akurat-aspek 

sensitivitas bisnis kerap mewarnai kualitas data. 
2. Dalam penyusunan anggaran diperlukan partisipasi dan berbagai 

tingkatan manajemen. Kondisi demikian cenderung menimbulkan 
permasalahan karena adanya ketidakselarasan hubungan antar 
karyawan. 

3. Hakikat anggaran adalah membantu dan bukan satu-satunya atau 
yang tertinggi dalam kebijakan manajemen. 

 

 Jadi dengan melihat uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

dengan penyusunan anggaran secara cermat dan baik akan mendatangkan manfaat 

bagi perusahaan, yang pada pokoknya mendorong setiap individu didalam 

perusahaan untuk berfikir ke depan, mendorong terjadinya kerjasama antar 

masing-masing bagian, karena masing-masing menyadari bahwa mereka tidak 

dapat berdiri sendiri, dan mendorong adanya pelaksanaan asas partisipasi, karena 

setiap bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. 
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2.2.5 Syarat-syarat Anggaran 

 Menurut Gunawan dan Marwan (2003; 19) persyaratan yang dituntut di 

dalam persiapan dan penyusunan anggaran meliputi: 

1. Jenis dan mutu data yang disediakan. 
2. Sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan 

(ekstra atau intra komtabel). 
3. Sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan biaya 

dan   harga-harga. 
4. Tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan pada bawahannya 

(sentralisasi atau desentralisasi wewenang) untuk mengubah 
anggaran. 

 

2.2.6 Organisasi Penyusun Anggaran 

Menurut Mulyadi (2001; 502-504) dalam penyusunan anggaran terdapat 

tiga pihak utama yang terkait, yaitu komite anggaran, departemen anggaran, dan 

para manajer pusat pertanggungjawaban. Penyusunan rancangan anggaran 

perusahaan dikoordinasikan dan diadministrasikan oleh dua unit organisasi: 

komite anggaran dan departemen anggaran. 

Komite anggaran terdiri dari: 
1) Direktur utama, sebagai ketua merangkap anggota komite. 
2) Direktur pemasaran, sebagai anggota. 
3) Direktur produksi, sebagai anggota. 
4) Direktur keuangan dan administrasi, sebagai anggota. 
5) Manajer departemen keuangan, sebagai sekretaris komite. 

 

Tugas komite anggaran adalah: 

1) Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan untuk 

tahun anggaran. 

2) Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok tersebut 

kepada para manajer pusat pertanggungjawaban. 

3) Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

4) Melakukan negoisasi dengan para manajer pusat pertangungjawaban 

mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan. 

5) Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan kepada 

dewan komisaris dan rapat umum pemegang sham (RUPS). 
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6) Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan RUPS. 

7) Melakukan negoisasi dengan para manajer di pusat pertanggungjawaban 

mengenai anggaran yang telah disahkan oleh RUPS. 

8) Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebijakan rapat umum 

pemegang saham. 

Penyusunan dan pengawasan anggaran memerlukan unit oraganisasi yang 

menangani administrasi anggaran. Fungsi ini dipegang oleh departemen anggaran 

dan rincian fungsinya adalah seabagai berikut: 

1) Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyiapan rancangan anggaran 

setiap pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. 

2) Mengkoordinasi dan menerbitkan asumsi-asumsi yang dipakai sebagai 

dasar penyusunan rancangan anggaran perusahaan. 

3) Membantu setiap manajer pusat pertanggungjawaban dalam menyusun 

rancangan anggaran pusat pertangungjawaban. 

4) Mengolah rancangan anggaran pusat pertanggungjawaban menjadi 

rancangan anggaran induk (master budget). 

5) Menganalisis rancangan anggaran dan memberikan rekomendasi kepada 

komite anggaran. 

6) Menganalisis realisasi anggaran, menafsirkan hasil-hasilnya dan membuat 

laporan ringkas mengenai hasil analisisnya tersebut kepada direksi. 

7) Mengadministrasikan proses perubahan dan penyesuaian anggaran 

perusahaan. 

 

2.2.7 Prosedur dan Proses Penyusunan Anggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggungjawab atas penyusunan 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada di tangan 

pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi 

perusahaanlah yang paling berwenang dan paling bertanggungjawab atas 

kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tugas 

menyiapkan dan menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran 

lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, 
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melainkan didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan, tergantung pada 

struktur organisasi dari masing-masing perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2001; 493) prosedur penyusunan anggaran 

memerlukan berbagai tahapan sebagai berikut: 

a. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 
b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan    untuk   melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 
bawah. 

c. Penelaahan (review) oleh manajer atas terhadap usulan anggaran 
yang diajukan oleh manajer bawah. 

d. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan manajer bawah. 

 

Sedangkan menurut Munandar (2001; 17) pada garis besarnya tugas 

mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada: 

1. Bagian Administrasi. 

2. Panitia Budget. 

 

Ad.1. Bagian Administrasi 

 Bagian administrasi, bagi perusahaan yang kecil. Hal ini disebabkan 

karena bagi perusahaan kecil, kegiatan-kegiatan perusahaan tidak terlalu 

kompleks, sederhana, dan ruang lingkup terbatas, sehingga tugas penyusunan 

anggaran dapat diserahkan kepada salah satu bagian saja dalam perusahaan yang 

bersangkutan, dan tidak perlu banyak melibatkan secara aktif seluruh bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan. 

 

Ad.2.Panitia Budget 

 Panitia budget, bagi perusahaan yang besar. Hal ini disebabkan karena 

bagi perusahaan besar, kegiatan-kegiatan perusahaan cukup kompleks, beraneka 

ragam dan ruang lingkupnya cukup luas, sehingga bagian administrasi tidak 

mungkin dan tidak mampu lagi untuk menyusun budget sendiri tanpa partisipasi 

secara aktif bagian-bagian lain dalam perusahaan. 

Diantara keduanya, anggaran yang disusun baik oleh bagian administrasi  

pada perusahaan kecil maupun anggaran yang disusun oleh panitia budget pada 



 16 

perusahaan besar hanya merupakan Rancangan Budget atau Draft Budget 

(Tentative Budget). Rancangan budget inilah yang diserahkan kepada pimpinan 

tertinggi perusahaan untuk disahkan serta ditetapkan sebagai budget yang 

definitif. Namun, masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-perubahan 

terhadap rancangan tersebut, dan dimungkinkan pula untuk diadakannya 

pembahasan-pembahasan antara pimpinan tertinggi perusahaan dengan pihak 

yang diserahi tugas dalam  menyusun rancangan budget tersebut. 

Rancangan budget yang telah disahkan oleh pimpinan tertinggi 

perusahaan, akan menjadi budget yang definitif yang akan dijadikan sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan 

kerja.  

 

2.3 Anggaran Penjualan 

2.3.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

 Di dalam suatu perusahaan jenis anggaran yang harus disusun terlebih 

dahulu sebelum menyusun berbagai jenis anggaran lainnya adalah anggaran 

penjualan, oleh karena anggaran penjualan merupakan jenis anggaran yang 

dijadikan dasar dilakukannya berbagai aktivitas lainnya. 

 Pengertian anggaran penjualan (sales budget) menurut Munandar (2001; 

49) adalah: 

“Anggaran (budget) yang merencanakan secara lebih terperinci 
tentang penjualan 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”. 
 
Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa anggaran penjualan hanyalah 

merupakan salah satu bagian dari seluruh rencana perusahaan dibidang 

pemasaran. Produk yang ditawarkan dapat berupa barang atau jasa. 

Menurut Agus Ahyari (1996; 208-210) ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu: 
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1. Rincian jumlah dan jenis produk. 
Anggaran penjualan sebaiknya menyebutkan dengan jelas jenis 
produk yang akan dijual dan jumlah unit dari masing-masing 
produk, hal ini diperlukan untuk pengawasan masing-masing 
produk yang akan dijual. 

 
2. Rincian daerah pemasaran. 

Bagi perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang luas 
dalam penyusunan anggaran penjualan perlu diketahui daerah 
pemasarannya. Hal ini akan membantu para pelaksana penjualan. 

 
3. Diskriminasi harga 

Bagi perusahaan yang menetapkan kebijaksanaan diskriminasi 
harga harus menentukan harga yang jelas untuk masing-masing 
daerah sehingga pelaksanaanya dapat diawasi dan diketahui 
dengan mudah. 

 
4. Potongan harga. 

Bagi perusahaan yang rutin memberikan potongan harga maka 
sebaiknya dalam anggaran penjualan yang disusun dilengkapi 
dengan anggaran potongan harga.  

 

Dengan mempertimbangkan hal diatas, maka penyusunan anggaran 

penjualan dapat disusun. Semakin jelas anggaran penjualan yang disajikan maka 

akan semakin mudah pula manajemen perusahaan melakukan koordinasi dan 

pengawasan terhadap kegiatan penjualan. 

 

2.3.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan  

 Tujuan utama dari perusahaan adalah memperoleh keuntungan. 

Keuntungan akan diperoleh apabila perusahaan menjual hasil usahanya berupa 

barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. 

 Tujuan penyusunan anggaran penjualan menurut Agus Kana (2000; 19) 

adalah: 

 “Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada 
periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang 
merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa 
lalu, khususnya di bidang penjualan”. 
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2.3.3 Kegunaan Anggaran Penjualan  

 Menurut Munandar (2001; 50) anggaran penjualan memiliki kegunaan 

sebagai berikut: 

 “Secara umum anggaran penjualan mempunyai tiga kegunaan pokok 
yaitu, sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja 
dan alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam 
memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus anggaran 
penjualan berguna sebagai dasar semua anggaran dalam perusahaan, 
sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, 
anggaran penjualan harus disusun paling awal daripada semua 
anggaran yang lain, yang ada dalam perusahaan”.   

 

2.3.4 Dasar Penyusunan Anggaran 

Menurut Gunawan dan Marwan (2003; 122) dasar-dasar penyusunan 

anggaran terdiri dari: 

a. Menyusun tujuan perusahaan. 
b. Menyusun strategi perusahaan. 
c. Menyusun forecast penjualan.  
 
Sedangkan dalam menyusun anggaran penjualan terdiri dari: 

a. Anggaran promosi dan advertensi. 

b. Anggaran biaya penjualan. 

c. Rencana pemasaran. 

 Dasar-dasar penyusunan anggaran digunakan sebagai pegangan pokok 

dalam hal ini, penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum 

perusahaan dan strategi perusahaan. Anggaran penjualan disusun dengan 

menggunakan berbagai pendekatan, masing-masing pendekatan mempunyai 

konsekuensi yang berbeda-beda sehingga perlu dipertimbangkan, cara pendekatan 

mana yang paling menguntungkan. 

 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan menurut Gunawan dan 

Marwan  (2003; 123-124) antara lain:  

1. Karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan seperti; 
 a. Luas pasar 

1. Bersifat lokal 
2. Bersifat regional. 
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3. Bersifat nasional. 
b. Keadaan persaingan 

1. Bersifat monopoli. 
2. Bersifat persaingan bebas. 
3. Bersifat persaingan monopolistis. 

c. Kemampuan pasar dan menyerap barang. 
d. Keadaan atau sifat konsumen, apakah konsumennya merupakan: 

1. Konsumen akhir. 
2. Konsumen industri. 

2. Kemampuan finansial; 
a. Kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan. 
b. Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target 

penjualan. 
c. Kemampuan membeli bahan-bahan mentah untuk memenuhi 

target penjualan. 
3. Keadaan personalia, seperti; 

a. Apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang atau   
berlebihan. 

b. Apakah tenaga yang tersedia mampu untuk melakukan tugas 
tugasnya agar target yang ditentukan tercapai. 

4.  Dimensi waktu 
Hal ini diperlukan sebab apabila rencana yang dilakukan terlalu 
awal, kemungkinan terjadi perubahan keadaan. Selain itu juga 
perlu dipertimbangkan sampai beberapa lama rencana yang 
disusun masih realistis. 

 
 

2.3.5 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Penjualan 

 Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik dalam melaksanakan 

penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai data, informasi dan 

pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam 

menyusun suatu anggaran. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menyusun anggaran menurut Munandar (2001; 50) secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor-faktor intern atau sering disebut juga faktor yang 
controlable, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat 
dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain 
berupa: 
a. Penjualan tahun-tahun lalu meliputi kualitas, kuantitas, harga, 

waktu  maupun tempat (daerah) penjualannya. 
 
 



 20 

b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan 
masalah penjualan. 

c.    Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta 
kemungkinan perluasannya di waktu mendatang. 

d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya (kuantitatif) 
maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif), serta 
kemungkinan pengembangannya diwaktu yang akan datang. 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan 
perubahannya di waktu yang akan datang. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta 
kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. 

 
2.  Faktor-faktor ekstern atau sering disebut juga faktor yang un-

controlable, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat 
di luar perusahaan, tetapi disana mempunyai pengaruh terhadap 
anggaran penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara 
lain berupa: 
a. Keadaan persaingan pasar. 
b. Posisi perusahaan dalam persaingan. 
c. Tingkat pertumbuhan penduduk 
d. Tingkat penghasilan masyarakat 
e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan 

perusahaan (demad elasticity) yang terutama akan 
mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam 
anggaran penjualan yang akan  disusun. 

f. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 
g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik dibidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. 
h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. 
i. Kemajuan teknologi, barang-barang subtitusi, selera 

konsumen dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. 
 
2.3.6 Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Penjualan 

Menurut Gunawan dan Marwan (2003; 127-128) dalam menyusun 

anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan meliputi: 

1.   Penentuan dasar-dasar anggaran: 
a.   Penentuan relevant variable yang mempengaruhi penjualan. 
b.   Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. 
c.   Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

2.   Penyusunan rencana penjualan  
a. Analisa ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap 

aspek-aspek makro seperti: 
1. Moneter. 
2. Kependudukan. 
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3. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
ekonomi. 

4. Teknologi. 
Dan menilai akibatnya terhadap permintaan industri. 

b.    Melakukan analisa industri 
 Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

masyarakat menyerap produk sejenis 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 mencapai target penjualan di masa depan, dengan 
memperhatikan faktor-faktor produksi seperti: 
1. Bahan mentah. 
2. Tenaga kerja. 
3. Kapasitas produksi. 
4. Keadaan permodalan. 

e. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah 
penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu 
berjalan seperti masa lalu (forecasted sales). 

f. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (Budgeted 
Sales). 

g. Menghitung rugilaba yang mungkin diperoleh (Budgeted 
Profit). 

h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui 
pada pihak lain yang berkepentingan. 

 

2.4 Pengertian Efektivitas 

 Menurut Komarudin (1999; 269) pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

 “Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan hubungan antara output suatu pusat pertanggungjawaban dengan 

sasaran yang harus dicapainya, semakin besar kontribusi keluaran atau output 
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yang dihasilkan terhadap pencapaian sasaran atau tujuannya  tersebut maka 

semakin efektiflah unit  tersebut. 

 

2.5 Pengendalian Penjualan 

2.5.1 Pengertian Pengendalian Penjualan 

 Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, manajemen membutuhkan cara-

cara untuk memastikan bahwa para anggota di setiap bagian dalam organisasi 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian merupakan 

kebijaksanaan, prosedur, dan praktik yang ditetapkan oleh manajemen untuk 

mengelola perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan 

yang  direncanakan. 

 Definisi pengendalian menurut Welsch dan kawan-kawan yang 

dialihbahasakan oleh purwatiningsih (2000; 4) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efektif yang memungkinkan tercapainya tujuan 

perusahaan”. 

 

Sedangkan menurut Hansen dan Mowen definisi pengendalian yang 

diterjemahkan oleh Halim Dkk. (2000; 4) adalah: 

“Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima 
umpan balik berupa kinerja yang sesungguhnya, dan mengambil 
tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara 
signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya”. 
  

Pengendalian yang efektif memerlukan umpan maju (feed forward). 

Dengan kata lain diasumsikan bahwa tujuan, rencana, kebijakan dan standar telah 

dikembangkan dan dikomunikasikan ke seluruh manajer yang bertanggungjawab 

terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Jadi pengendalian 

tergantung pada penerapan konsep yang memerlukan pengukuran kinerja yang 

memicu dilakukannya tindakan koreksi yang dirancang untuk menjamin 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  
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2.5.2 Prosedur Pengendalian 

 Proses pengendalian dirancang untuk membantu memantau aktivitas yang 

sedang berjalan dari suatu unit usaha dan setiap pusat tanggungjawab. Menurut 

Welsch dan kawan-kawan yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih (2000; 14) 

ada beberapa tahap dalam proses pengendalian, yaitu: 

1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan 
dengan tujuan  dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 
direncanakan,  dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3. Menganilisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 
direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan 
tersebut. 

4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi 
masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses 
di suatu bidang tertentu. 

5. Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan alterna tif yang ada dan 
menerapkan tindakan tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 
tindakan koreksi yang diterapkan. Lanjutkan dengan umpan maju 
untuk membuat perencanaan periode berikutnya. 

 
2.5.3 Jenis-jenis Pengendalian 

Menurut Welsch dan kawan-kawan yang dialihbahasakan oleh 

Purwatiningsih (2000; 14) pengendalian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Pengendalian awal, dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan 
dilaksanakan untuk menjamin bahwa sumber daya manusia dan 
bahan baku telah disiapkan dan perusahaan telah siap untuk 
melakukan kegiatan. 

2. Pengendalian berjalan (biasanya dalam bentuk laporan kinerja 
berkala) yaitu pemantauan dengan menggunakan observasi 
personal dan laporan-laporan terhadap aktivitas berjalan untuk 
menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta 
prosedur telah diterapkan dengan benar selama operasi 
perusahaan. 

3. Pengendalian umpan balik yaitu tindakan pasca operasi yang 
memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk 
mengendalikan aktivitas dimasa yang akan datang. 

 

2.5.4 Pengendalian Penjualan 

 Pengendalian penjualan dapat dilakukan dengan adanya laporan aktivitas 

penjualan yang dibandingkan dengan anggaran penjualan untuk mengetahui 
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terjadinya selisih. Pengertian pengendalian penjualan menurut Wilson dan 

Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendra (1998; 859) adalah 

sebagai berikut: 

 “Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian 
yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode dan 
pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan 
yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar yang menghasilkan laba 
kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang 
diharapkan atas invstasi (Return On Investment = ROI)”. 

 
 Dari definisi diatas maka dapat diartikan bahwa pengendalian penjualan 

meliputi analisis dan telaah yang diperlukan bersama-sama dengan tindak lanjut 

kegiatan yang diharuskan serta kebijakan dan metode yang diperlukan untuk 

mencapai volume penjualan yang dikehendaki dengan harga yang wajar, yang 

menghasilkan laba kotor sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai hasil 

pengembalian yang diharapkan  atas investasi. 

 Laba bersih optimum hanya dapat dicapai apabila terdapat hubungan 

antara empat faktor dibawah ini: 

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas 

2. Volume penjualan  

3. Biaya operasional 

4. Laba kotor 

Teknik-teknik analisis yang digunakan untuk meningkatkan volume 

penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis dan pelaksanaan penjualan di masa yang lalu dalam hubungannya 

dengan harga dan volume untuk menyelidiki dengan seksama segi 

kelemahan dari anggaran penjualan dan melaporkannya. 

2. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan untuk menentukan anggaran 

penjualan secara menyeluruh yang sesuai dan melaporkan penyesuaian 

pelaksanaan sesuai rencana. 

3. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menetapkan standar 

penjualan. 
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4. Penyiapan analisis yang sehat mengenai biaya dan investasi untuk 

digunakan dalam menetapkan harga produk. 

 

 

2.5.5 Tujuan Pengendalian Penjualan 

 Pengendalian penjualan merupakan proses yang didalamnya terdapat 

jaminan untuk mendapatkan serta memanfaatkan sumberdaya secara efisien dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Adapun tujuan dari pengendalian menurut Wilson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin (1998; 259) adalah: 

 “Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki dengan biaya 
yang wajar yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk 
mencapai hasil pengendalian yang diharapkan atas investasi (Return 
on Invesment = ROI)”. 

 
Berdasarkan definisi diatas, jelaslah bahwa pada dasarnya dalam 

pengendalian penjualan terkandung tindak lanjut untuk mencapai hasil penjualan 

yang dikehendaki berdasarkan analisis yang dilakukan. Tindak lanjut yang akan 

dilakukan adalah mengadakan perbaikan atau tindakan koreksi terhadap 

penyimpangan yang terjadi.   

 

2.6 Hubungan Anggaran Penjualan dengan Efektivitas Pengendalian 

Penjualan 

 Dewasa ini, perusahaan menghadapi kesulitan di bidang pemasaran maka 

penyusunan anggaran akan lebih baik dimulai dari anggaran penjualan. Anggaran 

mempunyai manfaat umum, yaitu sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian 

kerja, dan alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam menjalankan 

usaha perusahaan. Sedangkan manfaat khusus dari anggaran adalah sebagai dasar 

penyusunan anggaran lainnya di dalam perusahaan yang pada akhirnya akan 

membantu manajemen dalam perusahaan. 

 Masalah penjualan merupakan masalah yang komplek dan dinamis karena 

situasi dan kondisi yang tidak menentu, sehingga selalu terjadi masalah yang baru 

dan berbeda. Umumnya masalah yang terjadi dalam pengendalian penjualan, yaitu 



 26 

masalah produk, penetapan harga, distribusi, metode penjualan, pengorganisasian, 

perencanaan, dan pengendalian, dimana setiap perusahaan baik perusahaan 

berskala kecil maupun besar tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, 

diperlukan alat pengendalian untuk memecahkan masalah pengelolaan penjualan 

tersebut. 

 Pengendalian penjualan dapat mengungkapkan adanya penyimpangan 

melalui analisis dan penelitian. Penyimpangan yang terjadi harus dikoreksi 

manajemen agar volume penjualan yang diharapkan atau ditargetkan dapat 

tercapai. 

 Anggaran adalah salah satu alat bantu bagi manajemen untuk dapat 

melaksanakan fungsi pengendalian penjualan, sehingga kegiatan penjualan dapat 

berjalan lancar serta meminimalkan adanya penyimpangan. Dengan sedikitnya 

penyimpangan berarti perusahaan dapat mencapai penjualan yang ditargetkan 

sebelumnya. Dengan membandingkan anggaran penjualan dengan realisasinya, 

maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan alat bantu 

manajemen dalam upaya meningkatkan pengendalian penjualan. 

 Manfaat dari anggaran penjualan adalah sebagai alat pengendalian 

penjualan sehingga bila terdapat selisih antara penjualan yang dianggarkan dengan 

perusahaan yang sebenarnya dapat diketahui oleh manajemen, dan manajemen 

akan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan serta menganalisanya, 

sehingga penjualan yang diharapkan dapat tercapai. 

 Anggaran penjualan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian 

penjualan apabila anggaran penjualan sesuai dengan realisasinya. Ini 

membuktikan bahwa operasi perusahaan dalam bidang penjualan berjalan dengan 

baik. Bila terdapat penyimpangan atau selisih dari anggaran secara materiil, maka 

perlu segera diambil tindakan koreksi atas anggaran tersebut karena 

memungkinkan asumsi yang mendasari penyusunan anggaran berubah. Selain itu, 

akibat penyimpangan yang terjadi tidak menutup kemungkinan dapat 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila tidak segera mungkin dikoreksi.  
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Gambar 2.1 

HUBUNGAN ANTARA PENJUALAN DENGAN EFEKTIVITAS 
PENGENDALIAN PENJUALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANAN ANGGARAN 
PENJUALAN 

TUJUAN PERUSAHAAN: 
LABA OPTIMAL 

EFESIENSI DAN 
EFEKTIVITAS 

BIAYA 

PERENCANAAN 
DAN 
PENGENDALIAN 
PENJUALAN 

Adanya proses pengendalian penjualan meliputi: 

1. Menetapkan anggaran penjualan 
2. Membandingkan realisasi penjualan dengan anggaran 

penjualan. 
3. Menganalisis sebab-sebab penyimpangan. 

4. Memilih tindakan koreksi. 
5. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas 

tindakan koreksi. 
 

ANGGARAN 
PENJUALAN YANG 

MEMADAI  

KARAKTERISTIK 
ANGGARAN: 

1. Dinyatakan dalam 
satuan moneter dan 
non-moneter. 

2. Umumnya mencakup 
periode 1 tahun. 

3. Anggaran berisi 
komitmen manajemen. 

4. Usulan anggaran di 
review dan ditelaah 
oleh pihak yang 
berwenag lebih tinggi 
dari penyusun 
anggaran. 

5. Sekali disetujui, hanya 
dapat dirubah dalam 
kondisi tertentu. 

6. Secara berkala kinerja 
actual dibandingkan 
dengan anggaran dan 
selisihnya dianalisis 
dan disetujui. 

PROSEDUR 
PENYUSUNAN 
ANGGARAN: 

1. Penetapan sasaran 
oleh manajer atas. 

2. Pengajuan usulan 
dan aktivitas oleh 
manajer bawah. 

3. Review oleh 
manajer atas 
terhadap usulan 
anggaran yang 
diajukan manajer 
bawah. 

4. Persetujuan oleh 
manajer atas 
terhadap usulan 
anggaran yang 
diajukan manajer  
bawah. 

FUNGSI ANGGARAN: 

1. Sebagai hasil 
akhir proses 
penyusunan 
rencana kerja. 

2. Sebagai alat 
komunikasi 
intern. 

3. Sebagai alat 
tolak ukur 
kinerja 
perusahaan. 

4. Sebagai alat 
pengendalian 
perusahaan. 

5. Sebagai alat 
pemotivasi 
manajer. 

PENJUALAN 
EFEKTIF 

SYARAT-SYARAT 
ANGGARAN: 

1. Jenis dan mutu data 
yang disediakan. 

2. Sistem akuntansi 
keuangan dan 
akuntansi biaya 
yang digunakan. 

3. Sikap manajemen di 
dalam menanggapi 
adanya pengubahan 
biaya dan harga. 

4. Tingkat 
kewenangan yang 
diberikan pimpinan 
pada bawahannya 
untuk mengubah 
anggaran. 


