
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Pengertian Efektivitas 

Efektivitas menyatakan sejauh mana tujuan yang ingin dicapai telah 

dilaksanakan. Pengertian efektivitas menurut Arens dan Loebbecke (1994:754), 

yang menyatakan sebagai berikut : 

“Effectiveness refers to the accomplishment ofobjectives, whereas 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives”. 

Pengertian efektivitas menurut pendapat dari Anthony dan Govindarajan 

(2001:111),  adalah sebagai berikut : 

“Efectiveness is determined by the relationship between the 

responsibility center’s output and it’s objectiveness”. 

Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian 

sasaran tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. Baik 

didalam sasaran maupun didalam keluaran dari suatu unit kerja seringkali sulit pula 

untuk ditetapkan secara terinci. Oleh karena itu, biasanya tingkat efektivitas ini 

digambarkan dalam besaran yang bersifat kuantitatif saja. 

Jadi, efektivitas dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai derajat 

keberhasilan suatu organisasi (sebarapa jauh suatu organisasi dapat dinyatakan 

berhasil) dalam usaha untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuannya. Dapat 

dikatakan pula, efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang telah dipilih sesudah 

mempertimbangkan alternatif yang bersangkutan. 

 

2.2 Anggaran 

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dan disertai cara- 

cara pengendaliannya agar tujuan tersebut tercapai. Perencanaan merupakan dasar 

untuk mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk 



 

 

 

 

mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan 

sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan yang 

dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang, yang mencakup pengembangan 

dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan, pengembangan strategi 

jangka pendek dan jangka panjang, pembuatan suatu laporan kinerja periodik dan 

pengembangan prosedur tindak lanjut. Dengan demikian, anggaran dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

Anggaran perusahaan atau budget mempunyai definisi yang beraneka 

ragam, namun apabila diamati dengan teliti masing-masing definisi tersebut 

mempunyai pengertian yang sama atau hampir sama. Perbedaan yang ada pada 

umumnya berkisar kepada isi anggaran yang akan disusun. 

Anggaran merupakan rencana manajemen untuk kepentingan perencanaan 

dengan pengendalian, dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil 

oleh pelaksana untuk merealisasikan rencana yang sudah disusun. 

Dari beberapa pendapat tentang definisi anggaran yang telah ada, 

sebenarnya dapat disusun pengertian yang lebih jelas dan sistematis mengenai 

definisi anggaran tersebut. Di bawah ini, dikemukakan beberapa definisi anggaran 

yang dinyatakan oleh para ahli. 

 Munandar (2000:1) mengemukakan bahwa : 

“Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam 
unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang”. 

 

Horngren (2000:178) mengemukakan : 

“A budget is quantitative expression of a proposed plan of action by 

management for a future time period and is an aid to the 

coordination and implementation of the plan”. 

 



 

 

 

 

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa penekanan tentang anggaran 

adalah sebagai alat bantu yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif, untuk 

merencanakan jumlah sumber yang akan digunakan dan diperoleh serta 

mengendalikannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk lebih 

jelasnya anggaran dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Anggaran merupakan prestasi yang diharapkan dapat dicapai oleh perusahaan 

dan penyusun anggaran. 

2. Anggaran harus mencerminkan secara formal rencana dan tujuan yang telah 

digariskan oleh pimpinan untuk keseluruhan perusahaan, artinya bahwa 

anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk 

tertulis. 

3. Anggaran harus bersifat sistematis, yang artinya bahwa anggaran disusun 

dengan berurutan berdasarkan logika. 

4. Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan, sehingga merupakan suatu hasil pengambilan keputusan 

yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu. 

 
Dari definisi di atas, bahwa anggaran meliputi aspek perencanaan mengenai 

kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang, yang disusun oleh manajemen secara 

formal dan sistematis dan dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya 

guna membantu manajemen dalam rangka menjalankan fungsinya terutama dalam 

fungsi perencanaan, koordinasi dan pengendalian. 

 

2.2.2 Karakteristik Anggaran 

Sebagian masyarakat awam tidak dapat membedakan antara anggaran 

dengan ramalan (forecast), mereka beranggapan bahwa keduanya adalah sama 

karena keduanya berorientasi ke masa yang akan datang. Untuk mendapat konsep 

yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ini diuraikan perbedaan karakteristik 

anggaran dengan ramalan. 



 

 

 

 

Supriyono (2000:83) menguraikan perbedaan karakteristik anggaran 

dengan ramalan sebagai berikut : 

1. Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter. 
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3. Anggaran berisi kesanggupan atau komitmen menejemen untuk 

mencapainya, yang berarti para manajer setuju untuk menerima 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 
dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh penguasa yang 
berwenang lebih tinggi daripada penyusun usulan anggaran. 

5. Setelah disahkan, tidak dapat diubah kecuali pada kondisi 
khusus. 

6. Secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran dan 
penyimpangan dianalisis dan dijelaskan. 

 

Sedangkan ramalan mempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Ramalan dapat dinyatakan dalam ukuran moneter dan bukan 
moneter. 

2. Ramalan dapat mencakup sembarang waktu. 
3. Peramal tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan. 
4. Ramalan tidak selalu disetujui oleh penguasa yang lebih tinggi. 
5. Ramalan segera diperbaharui jika ada informasi baru yang 

menunjukan perubahan kondisi. 
6. Penyimpangan terhadap ramalan tidak dianalisis secara formal 

atau periodik. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa ramalan hanya merupakan 

suatu gambaran mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang tanpa 

tanpa si peramal sendiri dibebani tanggung jawab atas apa yang diperkirakannya. 

Sedangkan anggaran merupakan suatu proses memutuskan apa yang akan 

dilaksanakan dimasa yang akan datang dan jika anggaran telah ditetapkan, maka 

para manajer dibebani tanggung jawab untuk mencapainya. Dengan demikian 

jelaslah bahwa anggaran dan ramalan itu berbeda. Akan tetapi, ramalan 

mempengaruhi penyusunan anggara, yaitu digunakan sebagai dasar penyusunan 

anggaran. 

 

 



 

 

 

 

2.2.3 Manfaat Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat bantu manajamen dalam penyusunan 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan perusahaan. Ada beberapa 

manfaat anggaran menurut Ambarwati dan Jihadi (2003:8-10) yang cukup 

besar jika dipergunakan dalam perusahaan, yaitu : 

1. Terdapatnya perencanaan terpadu 
Jika perusahaan mempergunakan anggaran maka akan dapat menyusun 
perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Hal ini dimungkinkan 
karena dengan mempergunakan anggaran berarti seluruh kegiatan dalam 
perusahaan akan diperhatikan oleh anggaran perusahaan. Tidak ada 
satupun kegiatan yang dilakukan perusahaan ini yang terlepas dari 
anggaran, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan memerlukan 
biaya. Dengan demikian, maka anggaran ini merupakan pencerminan 
seluruh kegiatan perusahaan, sehingga penyusunan anggaran akan 
merupakan penyusunan seluruh rencana kegiatan dalam perusahaan 
secara terpadu. 

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan  
Perusahaan yang telah menerapkan anggaran, diharapkan melaksanakan 
kegiatan yang ada dalam perusahaan dengan lebih pasti, karena dapat 
mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada/disusun. Hal ini akan 
dapat menghilangkan keragu-raguan atau ketidakpastian yang ada dalam 
pelaksanaan kegiatan perusahaan, sehingga langkah-langkah yang 
diambil oleh para pelaksanakan akan menjadi lebih pasti dan akurat. 
Pelaksanaan dengan mempergunakan anggaran yang telah ditetapkan 
akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan yang telah 
disusun. Dengan demikian, maka anggaran akan dapat dipergunakan 
sebagai pedoman yang dapat dipercaya bagi pelaksana kegiatan dalam 
perusahaan yang bersangkutan. 

3. Sebagai alat bantu koordinasi dalam perusahaan 
Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 
demikian akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. 
Pelaksanaan kegiatan dengan mempergunakan anggaran sebagai 
pedoman akan berarti melakukan kegiatan dalam perusahaan di bawah 
koordinasi yang baik. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan 
anggaran sudah dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan bagian yang 
lain, sehingga pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada anggaran 
sudah terkandung arti koordinasi yang sebenarnya. Apa yang sudah 
digariskan di dalam anggaran berarti sudah mempertimbangkan 
keterkaitan dengan bagian yang lain. Pelaksanaan operasional meskipun 
tidak melihat keterkaitan kegiatannya dengan kegiatan yang lain, jika 
melakukan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah ada berarti telah 



 

 

 

 

ikut menunjang tercapainya koordinasi yang baik dalam perusahaan 
tersebut. 

4. Sebagai alat pengawasan yang baik 
Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen 
perusahaan akan dapat membandingkan (compare) pelaksanaan 
kegiatan tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam 
perusahaan tersebut sebelumnya. Dalam hal ini anggaran akan dapat 
dipergunakan sebagai alat pengawasan kegiatan yang sedang 
dilaksanakan dalam perusahaan. 

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan 
Suatu perusahaan yang telah mempunyai anggaran untuk pelaksanaan 
kegiatan operasionalnya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin pada 
setiap kali selesai melaksanakan kegiatan. Dalam jangka waktu tertentu 
(misalnya satu tahun), paling tidak manajemen perusahaan dapat 
menyusun evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan 
dengan mempergunakan anggaran sebagai alat evaluasi. Seberapa jauh 
penyimpangan pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah disusun 
serta penyebab apa saja yang menimbulkan penyimpangan kerja 
tersebut dapat didiskusikan di dalam perusahaan serta dicarikan jalan 
keluarnya. Evaluasi semacam ini merupakan hal yang sulit dilakukan 
apabila tidak terdapat anggaran di dalam perusahaan yang bersangkutan. 
 
 

Dari beberapa macam manfaat anggaran yang dikemukakan di atas, manfaat 

anggaran yang paling pokok adalah sebagai alat perencanaan, alat koordinasi serta 

alat pengawas dan evaluasi. Apabila manajemen perusahaan telah merasakan 

manfaat dari penggunaan anggaran didalam perusahaannya, maka pada umumnya 

manajemen perusahaan tersebut akan berbulat hati untuk menggunakan anggaran 

sebagai alat bantu manajemennya. 

 

2.2.4 Keterbatasan Anggaran 

Menurut Supriyono (2001:86) meskipun anggaran mempunyai banyak 

manfaat, tetapi terdapat pula beberapa keterbatasannya, yaitu : 

1. Anggaran didasarkan kepada estimasi atau proyeksi yang 
ketepatannya tergantung kepada kemampuan pengestimasi dan 
pemroyeksi. 

2. Anggaran didasarkan pada kondisi tertentu dan asumsi tertentu, 
sehingga jika kondisi atau asumsi yang mendasari berubah 
maka anggaran harus dikoreksi. 



 

 

 

 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen bila semua pihak, 
terutama para manager terus bekerja sama secara terkoordinasi 
dan berusaha mencapai tujuan. 

4. Anggaran tidak dapat menggantikan fungsi manajemen dan 
pertimbangan manajemen. 

 

Oleh karena anggaran hanyalah sebagai alat bagi manajemen, maka 

meskipun suatu anggaran telah disusun dengan baik, namun kehadiran manajemen 

masih mutlak diperlukan. Anggaran yang baik tidak dapat menjamin bahwa 

pelaksanaan serta realisasinya akan baik juga tanpa dikelola oleh tangan-tangan 

manajemen, sehingga dalam pelaksanaannya anggaran sangat tergantung pada 

manusia-manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu bagi para manager 

keterbatasan-keterbatasan anggaran ini harus selalu diperhatikan dalam proses 

penyusunan anggaran. 

 

2.2.5 Prinsip dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 

Agar anggaran dapat disusun dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ada 

beberapa prinsip yang harus ditaati seperti yang dikemukakan oleh Salim Munabi, 

Tendy Haruman, Erly Sherlita dan Sri rahayu (2003:7-9) sebagai berikut : 

1. Managerial Involvement 
Keterlibatan manajemen itu menyangkut dukungan, keyakinan, partisipasi, dan 
orientasi dalam pelaksanaan manajemen. Agar anggaran dapat berjalan efektif, 
semua tingkat manajemen terutama manajemen puncak harus : 1) Memahami 
sifat dan cirri anggaran; 2) Yakin bahwa pendekatan khusus kearah pengelolaan 
dipilih sesuai dengan situasi; 3) Berkemauan untuk melakukan usaha yang 
dibutuhkan bagi terselenggaranya anggaran tersebut; 4) Mendukung program 
dengan segala pencabangannya; 5) Memandang hasil-hasil proses perencanaan 
sebagai ketentuan-ketentuan untuk dilaksanakan. 

2. Organizational Adaptation 
Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi dimana 
ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang 
sehat harus melandasi program anggaran. Garis wewenang atau tanggung 
jawab ditetapkan dengan jelas sehingga tujuan perusahaan akan dicapai secara 
terkoordinir dan efektif. Untuk itu unit organisasi dibagi secara structural menjadi 
sub unit yang biasa disebut pusat keputusan atau pusat pertanggung jawaban 
tertentu atas aktivitas operasional sub unit yang bersangkutan. 
 



 

 

 

 

3. Responsible Accounting 
Perencanaan disusun berdasarkan informasi data histories yang sebagian besar 
dihasilkan oleh sistem akuntansi. Demikian pula dalam pelaksanaan 
pengendalian dimana hasil-hasil sebenarnya diambil dari data-data akuntansi. 
Oleh karebna itu untuk dapat diselenggarakannya anggaran yang baik, sistem 
akuntansi harus berdasarkan pertanggung jawaban organisasi, sehingga dengan 
itu dat ahistoris yang dihasilkan akan cocok untuk tujuan anggaran. 

4. Goal Orientation 
Penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Konsep anggaran 
menghendaki agar manajemen tidak hanya memahami dan mellaksanakan aspek 
procedural dan mekanismenya saja, tetapi juga harus memperhatikan tingkah 
laku anggota organisasi maupun kelompok, sehingga dapat menciptakan 
motivasi kerja yang cukup tinggi. 

5. Full Communication 
Dalam melakukan perencanaan dan pengendalian secara efektif, maka 
diperlukan sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi timbale 
balik yang baik antara pimpinan dan bawahan. Komunikasi sangat diperlukan 
untuk perumusan tujuan, penyusunan rencana, pembuatan laporan, dan tindak 
lanjut. 

6. Realistic Expectation 
Dalam perencanaan, manajemen harus menghindari konservatisme dan 
optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. 
Sasaran-sasaran yang ditetapkan harus realistis. Sasaran yang ditetapkan terlalu 
tinggi tidak mungkin tercapai dan jika terlalu rendah tidak ada usaha khusus 
untuk mencapainya. 

7. Timeliness 
Laporan-laporan berupa informasi mengenai realisasi rencana harus diterima 
oleh manager yang berkompeten tepat pada waktunya agar informasi tersebut 
efektif dan berguna bagi manajemen. Dalam anggaran, pengambilan keputusan 
manajemen itu merupakan tinjauan ke masa yang akan datang, untuk itu 
manajemen harus menyusun dan menetapkan suatu dimensi yang tegas untuk 
setiap jenis keputusan tertentu. 

8. Flexible Application 
Perencanaan tidak boleh kaku tetapi harus terdapat celah untuk perubahan 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Anggaran menekankan perlunya 
fleksibilitas dalm penerapannya, sehingga memungkinkan untuk meraih dan 
memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan walaupun tidak tertera dalam 
anggaran, serta dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian dan perencanaan 
kembali jika terjadi perubahan keadaan. 

9. Reward and Punishment 
Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan 
perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer yang kinerjanya dibawah atau 
melebihi standar harus dapat diketahui sehingga pemberian suatu reward atau 



 

 

 

 

punishment oleh manajemen menjadi transparan. Dasar ini menyatakan bahwa 
baik prestasi diatas maupun dibawah standard, keduanya harus dievaluasi 
dengan tujuan : 
- Dalam hal prestasi dibawah standard akan digunakan untuk mengambil 

tindakan koreksi. 
- Dalam hal prestasi diatas standard akan digunakan untuk memotivasi. 
- Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan pengendalian 

yang lebih baik untuk waktu yang akan dating. 
 
Prinsip-prinsip diatas ditaati demi tercapainya suatu anggaran yang efektif dan 

sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan fungsi-fungsinya untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. Demikian pentingnya anggaran sebagai suatu 

alat bantu manajemen, sehingga dalam penyusunan dan pelaksanaan 

memerlukan keterlibatan semua bagian dalam perusahaan. 

 

2.2.6 Syarat-syarat Anggaran 

Agar anggaran dapat memanfaatkan keunggulannya sebaik mungkin dan 

menekan keterbatasannya sekecil mungkin, maka anggaran yang baik menurut 

Supriyono (2001:87) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat 
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 
dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang 
tegas. 

2. Adanya sistem akuntansi  yang memadai 
Sistem akuntansi yang memadai meliputi: 
d. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya 

sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. 
e. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi 

anggaran. 
f. Laporan didasarkan pada akuntansi partanggung jawaban. 

3. Adanya penelitian dan analisis 
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur 
prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. 

4. Adanya dukungan para pelaksana  
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 
dukungan aktif dari pelaksana tingkat atas maupun bawah. 

 



 

 

 

 

Dengan terpenuhinya syarat-syarat anggaran tersebut, diharapkan agar 

anggaran yang disusun oleh manajemen perusahaan cukup memadai sehingga 

dapat membantu manajemen dalam menjalankan fungsi manajerialnya dengan lebih 

efektif sehingga efektivitas setiap kegiatan perusahaan dapat tercapai. 

 

2.2.7 Penggolongan Anggaran 

Sebagai alat bantu manajemen, anggaran mempunyai lingkup yang luas 

seluruh kegiatan yang ada didalam perusahaan akan terkait dengan anggaran 

perusahaan. Oleh karena itu, ada berbagai macam anggaran yang mempunyai 

kegiatan masing-masing. Anggaran yang satu dengan yang lain akan berbeda baik 

dari segi isinya maupun kegunaannya. Untuk itu perlu diketahui penggolongan yang 

benar sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memisahkan masing-masing 

anggaran yang ada didalam perusahaan. 

Penggolongan anggaran menurut Christina (2000:12-17) adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya, 
anggaran dibedakan menjadi: 
a. Anggaran Parsial, yaitu anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, 

misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. 
b. Anggaran Komprehensif, yaitu anggaran dengan ruang lingkup 

menyeluruh, karena jenis kegiatannya meliputi seluruh aktivitas 
perusahaan dibidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan 
administrasi. 

2. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi: 
a. Anggaran Tetap (Fixed Budget), yaitu anggaran disusun untuk 

periode waktu tertentu dengan volume yang sudah ditentukan  dan 
berdasarkan volume tersebut disusun mengenai revenue, cost dan 
expense. 

b. Anggaran Kontinyu (Continuous Budget), yaitu anggaran yang 
disusun untuk periode waktu tertentu, dengan volume tertentu dan 
berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost 
dan expense, namun secara periodik dilakukan penilaian kembali. 

3. Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi: 
a. Anggaran Jangka Pendek (Tactical Plan), merupakan rencana 

kegiatan perusahaan secara rinci dalam satu tahun anggaran yang 
dituangkan dalam anggaran operasional dan anggaran keuangan. 



 

 

 

 

Anggaran Operasional merupakan rencana kegiatan perusahaan 
yang ditangani oleh masing-masing departemen, meliputi: 
- Anggaran Laba/Rugi 
- Anggaran Pembantu Laba/Rugi: anggaran penjualan, 

anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya 
umum dan administrasi. 

- Anggaran Tipe Apropiasi, yaitu anggaran yang memberikan 
batas pengeluaran yang diijinkan untuk melakukan kegiatan 
tertentu, seperti anggaran untuk penelitian dan pengembangan 
(R&D), anggaran untuk promosi. 

Anggaran keuangan adalah anggaran yang memproyeksikan 
anggaran modal, anggaran kas, anggaran neraca dan anggaran aliran 
kas perusahaan. 

b. Anggaran Jangka Panjang (Strategic Plan), merupakan rencana 
perusahaan dengan cakupan waktu yang panjang dengan penekanan 
pada pengembangan profil perusahaan pada masa yang akan datang, 
meliputi: 
- Proyeksi penjualan, biaya dan laba 
- Proyek utama dan penambahan modal 
- Aliran kas dan pembiayaan 
- Kebutuhan personil 

 
Berdasarkan klasifikasi tersebut, anggaran biaya promosi digolongkan dalam 

tactical plan yang dituangkan dalam anggaran operasional yang disusun setiap 

tahun. Anggaran biaya promosi merupakan anggaran tipe apropiasi (Apropiation-

type Budget), dimana penerapannya terbatas karena sangat membatasi kegiatan 

perusahaan. Pembatasan tersebut muncul untuk besarnya jumlah maksimum yang 

diperkenankan untuk melakukan kegiatan promosi. 

 

2.2.8 Proses Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anggaran adalah proses penentuan peran setiap manager dalam 

melaksanakan program atau bagian program. Oleh karena itu, anggaran yang sudah 

disusun dan disahkan merupakan kesanggupan atau komitmen manajer pusat 

pertanggungjawaban untuk melaksanakan rencana seperti yang telah tercantum 

dalam anggaran tersebut. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2000:81) menyatakan secara 

teoritis proses penyusunan anggaran yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut: 



 

 

 

 

1. Setting planning guide lines 
2. Preparing the budget 
3. Negotiation to agree on final plans for each component 
4. Coordination and review of the component 
5. Final approval  
6. Distribution of the approved budget 
Dari proses penyusunan anggaran yang telah disebutkan, dapat dijelaskan 

tahap-tahap penyusunan anggaran sebagai berikut: 

1. Merupakan program perencanaan pada tahap pertama, manajemen puncak 

menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mempersiapkan anggaran. Pedoman 

ini berbeda-beda di setiap perusahaan. 

2. Mempersiapkan anggaran yang pada dasarnya terdapat dua cara untuk 

membuat perkiraan sebagai dasar untuk anggaran, yaitu: 

a. Membuat ramalan statistik, yaitu analisis matematik tentang kondisi bisnis 

secara umum, kondisi pasar serta pertumbuhan penduduk. 

b. Membuat perkiraan keputusan dengan cara mengumpulkan opini-opini 

eksekutif. 

Pedoman anggaran yang telah dipersiapkan oleh manajemen tingkat atas 

disebarkan ke berbagai tingkat di perusahaan. Manajer di setiap tingkatan 

tersebut dapat menambah informasi lain yang lebih terperinci sebagai pedoman 

bagi bawahan mereka. 

3. Negosiasi untuk menyetujui rencana akhir setiap komponen anggaran. Pada 

tahap ini dilakukan negosiasi antara manajer yang mempersiapkan budget 

dengan manajemen yang lebih tinggi. Nilai anggaran sebagai rencana atas apa 

yang akan dilakukan sebagai alat pemotivasi dan sebagai standar perbandingan 

kinerja yang sesungguhnya, akan diukur tergantung pada seluas apakah dan 

secakap apakah negosiasi dilakukan. 

4. Mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran. Negosiasi dapat 

menyebabkan perubahan dalam anggaran. Jika perubahan dalam anggaran 

tersebut signifikan, anggaran harus direvisi. Dalam proses negosiasi dan 

pemeriksaan, mereka juga menguji hubungan antara yang satu dengan yang 

lainnya. 



 

 

 

 

5. Pengesahan anggaran final. Pada tahap ini anggaran yang diajukan, diserahkan 

kepada manajer senior untuk disetujui. 

6. Pendistribusian anggaran yang telah disetujui kemudian diserahkan ke unit-unit 

dalam pemisahan dan disajikan bagi pusat-pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan rencana tersebut. 

 
Menurut Christina dkk (2001:3) dalam menyusun suatu anggaran 

perusahaan perlu diperhatikan beberapa syarat, yaitu bahwa anggaran tersebut 

harus realistis, luwes dan kontinyu. 

1. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. 
2. Luwes, artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan 

dengan keadaan yang mungkin berubah. 
3. Kontinyu, artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan 

bukan merupakan suatu usaha yang insidentil. 
 
Suatu perusahaan menyusun anggaran karena perusahaan tersebut yakin 

bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk mengendalikan berbagai relevant 

variable dalam mencapai tujuan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

system manajemen ilmiah, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara 

efektif, mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anggotanya 

dan mampunyai kemampuan untuk mendorong adanya partisipasi. 

Menurut Supriyono (1996:92) langkah-langkah penyusunan anggaran 

dalam perusahaan adalah sebagai barikut: 

1. Menganalisis informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang 
akan mempengaruhi masa depan. 

2. Menentukan perencanaan strategis dan program, yaitu 
penentuan tujuan organisasi dan rencana masa depan. 

3. Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka 
panjang ke manajer di bawahnya serta komite anggaran 
sehingga mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai cara-
cara pokok untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan dan mengawasi 
kegiatan (supervision). 

5. Menyusun usulan anggaran dari tiap divisi yang selanjutnya 
akan diserahkan kepada komite organisasi. 



 

 

 

 

6. Menyarankan revisi usulan anggaran dari setiap divisi agar 
terdapat sinkronisasi dengan anggaran divisi yang lain, dan agar 
sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. 

7. Menyetujui revisi usulan anggaran dari setiap divisi dan 
merakitnya menjadi anggaran perusahaan. 

8. Setelah dilakukan revisi, anggaran tersebut disahkan dan 
didistribusikan ke setiap divisi dan bagian organisasi di 
bawahnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan 
sekaligus sebagai alat pengendalian. 

 

Anggaran yang telah disusun dan disahkan tersebut merupakan tanggung 

jawab manajer setiap divisi dan bagian organisasi di bawahnya dan harus diambil 

langkah-langkah positif untuk mencapai rencana yang telah disusun tersebut. Dalam 

menyusun suatu anggaran, manajer harus memperhatikan keterbatasan anggaran, 

dan tidak hanya memperhatikan kontribusu yang dapat diberikan anggaran terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.2.9 Organisasi Penyusunan Anggaran 

Pada dasarnya pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran adalah pimpinan 

tertinggi perusahaan, karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang bertanggung 

jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Akan tetapi, tugas menyiapkan 

dan menyusun anggaran serta kegiatan penganggaran lainnya dapat didelegasikan 

kepada bagian-bagian lain dalam perusahaan tergantung pada struktur organisasi 

dari masing-masing perusahaan. 

Menurut Munandar (2001:17) secara garis besar tugas mempersiapkan 

dan menyusun anggaran dapat didelegasikan kepada: 

1. Bagian administrasi, bagi perusahaan kecil.                         Dalam 
perusahaan kecil kegiatan-kegiata tidak terlalu kompleks sederhana, 
dengan ruang lingkup terbatas, sehingga tugas penyusunan anggaran 
dapat diserahkan kepada salah satu bagian dari perusahaan yang 
bersangkutan tanpa melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan secara 
aktif. 

2. Komite anggaran, bagi perusahaan besar.                          
Kegiatan-kegiatan perusahaan lebih kompleks dan beraneka ragam 



 

 

 

 

dengan ruang lingkup yang lebih luas sehingga dalam penyusunan 
anggaran dibutuhkan partisipasi aktif semua bagian yang ada dalam 
perusahaan. 

 
Menurut Syafri (2001:83) ditinjau dari siapa yang menyusun, maka 

penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara: 

1. Otoriter atau Top-down 
Dalam metode otoriter penyusunan dan penetapan anggaran dilakukan 
oleh pimpinan tertinggi perusahaan, dengan sedikit bahkan tanpa 
keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Keuntungannya adalah 
waktu penyusunannya 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 
Dalam metode demokrasi prosedur penyusunan anggaran disiapkan oleh 
pihak yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran akan 
diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan 
dan pengesahan. Kelemahannya adalah waktu penyusunannyayang lama 
dan kurangnya koordinasi antar bagian. Keuntungannya adalah tingkat 
keakuratan dari kebutuhan tiap-tiap bagian dalam perusahaan tinggi. 
 

3. Campuran atau Top-down dan Bottom-up 
Dalam metode campuran, prosedur penyusunan anggaran dimulai dari 
pimpinan tertinggi menetapkan target departemen menuju 
pencapaian sasaran akhir, perusahaan dan untuk selanjutnya 
dilengkapi dan dilanjutkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran. 

 
Kebanyakan perusahaan menggunakan 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 mereka susun. Dengan demikian 

anggaran yang tersusun merupakan hasil kesepakatan bersama yang sesuai dengan 

kondisi, fasilitas serta kemampuan masing-masing bagian secara terpadu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 Biaya 

Untuk mengelola suatu perusahaan, diperlukan informasi biaya yang 

sistematik dan komparatif. Informasi ini membantu manajemen untuk dapat 

menetapkan sasaran laba perusahaan dimasa yang akan datang, mengevaluasi 

keefektifan rencana, dan lain sebagainya.  

Seringkali orang menyamakan istilah cost dan expense, namun kedua istilah 

tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan untuk membedakan kedua istilah 

tersebut perlu diberikan batasan yang jelas. Karena anggaran berbicara mengenai 

biaya, maka kita perlu mengetahui pengertian biaya itu sendiri. 

Dalam bukunya yang berjudul Cost Accounting A Managerial Emphasis 

(2000:30), Horngren et al menerangkan pengertian biaya sebagai berikut: 

“As a resource sacrificed or achieve objective. A cost (such as a 
direct materials or advertising) is usually measured as monetary 
amount that must be paid to acquire good services. An actual cost is 
the cost incurred (a historical cost), as distinguished from a 
budgeted (or forecasted) cost”. 
 

Menurut AICPA (American Institute of Certified Public Acountant) 

yang ditulis ulang oleh Masiyah Kholmi dan Yuningsih (2003:11) dalam 

bukunya yang berjudul Akuntansi Biaya, menyebutkan definisi biaya sebagai berikut: 

“Pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat digunakannya jasa-

jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan”. 

 

Pengertian biaya menurut Hansen & Mowen (2004:40) dalam bukunya 

Management Accounting adalah sebagai berikut: 

“Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat 

saat ini atau dimasa datang bagi organisasi”.  

 
 
 



 

 

 

 

Dari definisi di atas, terdapat beberapa unsur yang tersirat dalam definisi 

biaya, yaitu: 

1. Pengorbanan sumber ekonomi guna mencapai tujuan yang diharapkan serta 

dapat diukur dengan satuan moneter (satuan uang). 

2.  Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh barang 

dan jasa dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) baik pada saat 

ini maupun dimasa yang akan datang. 

3. Sebagai penggunaan atas aktiva perusahaan untuk memperoleh penghasilan. 

 
Sementara itu biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dimasa depan. 

Pada perusahaan yang berorientasi laba, manfaat masa depan biasanya berarti 

pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan, 

maka biaya tersebut dinyatakan kadaluwarsa (expired). Menurut Hansen & Mowen 

(2004:41) biaya yang kadaluwarsa tersebut disebut beban. 

Menurut Mulyadi (2000:8) definisi biaya adalah sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonom, yang diukur dalam 
satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan 
terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu” 
 
Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia (2002:18) dalam SAK 2002 

mendefinisikan beban sebagai berikut” 

“Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama 
suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau 
berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang 
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut 
pembagian penanaman modal”. 
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa cost berbeda 

dengan expense. Cost merupakan pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan 

uang atas pemilikan barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu, yang jangka 

waktu atau masa manfaat dari pengorbanan tadi melebihi satu periode akuntansi, 

sedangkan expense merupakan beban untuk periode berjalan. 

 



 

 

 

 

2.4 Pemasaran 

2.4.1 Pengertian Pemasaran 

Di dalam pasar global dengan persaingan yang ketat, sebuah perusahaan 

harus melakukan fungsi-fungsinya dengan sempurna untuk memperoleh pengakuan 

dari pelanggan maupun pesaing. Keunggulan yang dimiliki pesaing bisa juga turut 

menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Semua konsumen mempunyai cara 

yang berbeda untuk memuaskan kebutuhannya. Untuk mengetahui dan memuaskan 

kebutuhan konsumen itu diperlukan kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan 

dalam mempertahankan keberadaannya, dan karena promosi merupakan salah satu 

bauran pemasaran menurut Kotler dalam bukunya Marketing Management 

(2003:9) menjelaskan kegiatan pemasaran sebagai berikut : 

“Marketing is a societal process by which individuals and groups 

obtain what they need and want through creating offering, and 

freely exchanging products and services of value with other”. 

Artinya: 

“Pemasaran adalah proses social yang didalamnya individu atau kelompok 
untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk atau jasa yang 
bernilai dengan pihak lain”. 
 

Sedangkan menurut Stanton,. Etzel dan  Walker (2001:2), marketing  

adalah: 

“Marketing is a total system of business designed to plan, price, 

promote, and distribute want satisfying products to target markets 

to achieve organizational objective”. 

Artinya: 

“Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan 

dan mencapai sasaran serta tujuan organisasi”. 

 



 

 

 

 

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pemasaran adalah suatu 

proses sosial dan manajerial dari individu dan kelompok untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan individu atau kelompok melalui penciptaan, penawaran, dan 

pertukaran (nilai) produk dengan (nilai) produk lain. 

 

2.4.2 Unsur-unsur Bauran Pemasaran 

Unsur-unsur marketing yang dikenal dengan nama marketing mix atau 

bauran pemasaran, merupakan kombinasi empat kegiatan yang diinginkan 

perusahaan untuk mencapai sasaran. Bagi penjual hal ini berfungsi untuk 

mempengaruhi pembeli sehingga pembeli atau pelanggan dapat merasakan manfaat 

atau kepuasan dari produk yang ditawarkan. Dalam pemasaran jasa, ada elemen-

elemen lain yang bias dikontrol dan dikoordinasikan untuk keperluan komunikasi 

dengan dan memuaskan konsumen jasa. Berikut ini bauran pemasaran jasa yang 

diperluas menjadi 7 P’s menurut Yazid (2005:18-21), yaitu : 

1. Product 
Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan menawarkan produk 
berupa fasilitas jasa pelayanan. Dalam suatu produk jasa yang 
ditawarkan perusahaan terhadap seperangkat produk tangible yang perlu 
diperhatikan untuk membedakannya dengan produk pesaing,misalkan 
perusahaan perhotelan, jasa yang ditawarkan meliputi penggunaan 
kamar berikut fasilitasnya. 

2. Price 
Hanya merupakan jumlah yang dibayarkan untuk pengguna jasa imbalan 
atas apa yang telah mereka peroleh dari menggunakan jasa yang 
ditawarkan perusahaan. 

3. Place 
Tempat tidak hanya berarti lokasi dimana perusahaan berada, tetapi juga 
mengenai accessibility dan a viability. Lokasi yang strategis akan 
menguntungkan perusahaan, sedangkan accessibility dan a viability 
dimaksudkan untuk memberi kemudahan dengan calon pelanggan untuk 
memperoleh jasa perusahaan. 

4. Promotion 
Promosi merupakan usaha yang dilakukan perusahaan untuk 
mengkonsumsikan jasa atau produk yang ditawarkan. Alat yang 
disediakan untuk melakukan promosi meliputi advertising, personal 
selling, sales promotion dan publicity. Kegiatan promosi bertujuan untuk 



 

 

 

 

memberikan informasi, membujuk serta mengingatkan pelanggan akan 
produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

5. People 
Orang adalah semua pelaku yang memainkan sebagian penyajian jasa 
dan karenanya mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk dalam 
elemen ini adalah personel perusahaan, konsumen, dan konsumen lain 
dalam lingkungan jasa. 

6. Physical evidence 
Bukti fisik adalah lingkungan fisik dimana jasa disampaikan dan dimana 
perusahaan dan konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen 
tangibel memfasilitasi penampilan atau komunikasi jasa tersebut. 

7. Process 
Proses yaitu semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas 
dengan mana jasa disampaikan yang merupakan sistem penyajian atau 
operasi jasa. Desain jasa mencakup sejak dari desain proses jasa sampai 
dengan bagaimana jasa disampaikan. Penyajian jasa actual akan 
menentukan tahapan pengalaman konsumen, bahkan aliran operasi jasa 
sapat dijadikan bukti yang bias dinilai konsumen. Pada akhirnya  ‘proses’ 
mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran 
dikoordinasikan untuk menjamin kualitas dan konsistensi jasa yang 
diberikan kepada konsumen. Dengan demikian pemasaran harus 
dilibatkan ketika desain proses jasa dibuat, karena pemasaran juga sering 
terliba dalam, atau bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas 
jasa. 

 
 

2.4.3 Promosi sebagai Salah Satu Unsur dari Bauran Pemasaran 

Seperti dituliskan di atas, promosi merupakan unsur penting dari bauran 

pemasaran. Dengan promosi perusahaan dapat memberikan informasi, menghimbau 

serta mempengaruhi masyarakat agar tertarik untuk membeli produk atau jasa yang 

dipasarkan. Promosi juga menjadi unsur pokok dalam pemasaran modern. Seperti 

yang terdapat dalam Kamus Pemasaran karangan Solihin (2004:153) berikut 

ini: 

“Promosi, berasal dari bahasa Latin “promo vere”  yang berarti “to 

move forward”. Apabila promosi digabungkan dengan kegiatan 

advertising, maka akan berarti setelah konsumen dicuri 

perhatiannya, selanjutnya perusahaan perlu mendorong konsumen 

tersebut untuk membeli produk/jasa perusahaan. Caranya adalah 



 

 

 

 

dengan memberi bonus, potongan harga, voucher, sample, 

mengirim personal selling yang akan semakin meneguhkan minat 

konsumen untuk melakukan pembelian” 

 
Pada perusahaan, kegiatan melaksanakan promosi adalah untuk menciptakan 

permintaan terhadap produk atau jasa yang dipasarkan. Oleh karena itu kegiatan 

promosi harus dikoordinasikan dengan kegiatan-kegiatan marketing lainnya. Dalam 

hal ini penjelasan mengenai mengapa kegiatan promosi digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bertambahnya jarak antara produsen dan konsumen, berkembangnya 

langganan potensial. 

b. Komunikasi tidak hanya dengan konsumen akhir saja, tetapi dengan para 

perantara juga. 

c. Persaingan yang ketat antar perusahaan yang berbeda dan antara 

perusahaan dalam satu industri. 

d. Promosi juga diperlukan pada masa resesi. 

e. Promosi diperlukan untuk memelihara standar hidup material yang tinggi 

dan tingkat kesempatan kerja yang dianjurkan suatu negara. 

 

2.4.4 Promosi 

Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi persaingan 

yaitu dengan mengadakan promosi. Dengan melakukan promosi, perusahaan dapat 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para konsumen akan adanya 

suatu produk. 

 

2.4.5 Pengertian Promosi 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin produk tersebut berguna bagi mereka, maka 

konsumen tidak akan pernah membelinya. Pada hakikatnya promosi adalah suatu 



 

 

 

 

bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, membujuk, atau 

mempengaruhi dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. 

Segala informasi mengenai produk yang bersifat membujuk dan dikemas 

dalam bentuk yang komunikatif sesuai dengan konsumen sasaran, inilah yang 

disebut dengan promoso. Kothler (2001:68) mengemukakan pendapatnya 

mengenai definisi promosi sebagai berikut: 

“Promotion means activities that communicate the merits of the 

product and persuade target customers to buy it” 

 
Dari definisi ini jelas bahwa promosi merupakan kegiatan 

mengkomunikasikan jasa produk dan menganjurkan pelanggan sasaran untuk 

membelinya. 

Definisi lain tentang promosi dikemukakan oleh William Shoell yang 

dialihbahasakan oleh Alma (2004:179) adalah sebagai berikut: 

“Promosi ialah usaha yang dilakukan oleh ‘Marketer’, 

berkomunikasi dengan calon audiens. Komunikasi adalah sebuah 

proses membagi ide, informasi atau perasaan audiens” 

 

Karena promosi merupakan bentuk komunikasi pemasaran yang bersifat 

membujuk, maka perusahaan selalu berusaha mengemas informasi  mengenai 

produk/jasanya dalam suatu bentuk komunikasi yang mudah diingat dan 

mengesankan konsumen, sehingga konsumen akan terpengaruh untuk mencoba 

bahkan membeli produk/jasa tersebut. Pengaruh semacam inilah yang ingin dicapai 

oleh kegiatan promosi.  

Kesimpulan yang bisa ditarik dari beberapa pengertian promosi tersebut 

bahwa promosi merupakan komunikasi antara penjual dan pembeli mengenai suatu 

produk/jasa dengan tujuan untuk menghimbau pembeli dan mempengaruhi perilaku 



 

 

 

 

pembeli agar pembeli mengambil keputusan untuk melakukan pembelian 

produk/jasa yang dimaksud sehingga pembeli menjadi konsumen tetap perusahaan 

yang setia. 

 

2.4.6 Fungsi dan Tujuan Kegiatan Promosi 

Kegiatan promosi sebenarnya mempunyai tiga informasi utama menurut Asri 

(1991:358) yaitu: 

1. Mencari dan mendapatkan perhatian (attention) dari calon 
pembeli.                                                                                     
Perhatian calon pembeli harus diperoleh karena ini merupakan titik awal 
proses pengambilan keputusan pembelian barang dan jasa. Seseorang 
yang tidak menaruh perhatian pada sesuatu dapat dipastikan tidak akan 
membelinya. 

2.  Menciptakan  dan menumbuhkan rasa tertarik (interest) pada 
diri calon pembeli.  
Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang makin akan dilanjutkan 
dengan tahap berikutnya, atau makin berhenti. Tahap selanjutnya adalah 
tumbuhnya rasa tertarik atas jasa yang ditawarkan. Menimbulkan dan 
menumbuhkan rasa tertarik inilah yang menjadi bagian dari fungsi utama 
promosi. Proses timbulnya rasa tertarik pada sesuatu ternyata antara 
satu dengan yang lainnya.  

3. Mengembangkan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk 
memilih barang yang ditawarkan.  
Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seorang 
tertarik pada sesuatu maka akan timbul rasa ingin memilikinya. Dan bila 
ia merasa memiliki ini semakin besar akan diikuti untuk suatu keputusan 
positif. 

 

Promosi merupakan salah satu komponen di dalam bauran pemasaran yang 

menjadi salah satu factor penentu keberhasilan suatu program pemasaran, promosi 

juga merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan suatu 

produk/jasa kepada konsumennya sehingga konsumen tersebut ikut merasakan 

kegunaan produk/jasa yang dihasilkan serta kualitas yang ditimbulkan oleh 

produk/jasa perusahaan tersebut. Oleh karena itu betapapun tingginya kualitas 

produk tanpa disertai aktivitas promosi yang optimal atau proses komunikasi produk 



 

 

 

 

yang baik kepada konsumen, maka peningkatan volume penjualan tidak akan 

pernah terjadi. 

Adapun tujuan dari kegiatan  promosi menurut Tjiptono (2000:221) 

antara lain: 

1. Menginformasikan (Informing) 
Yaitu memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli dan 
pasar mengenai produk yang baru diciptakan dan memberikan informasi jasa 
yang disediakannya. Selain itu promosi dapat secara langsung memperkenalkan 
cara pemakaian dari suatu produk baru, dapat memperjelas cara kerj produk, 
dapat menyampaikan perubahan harga pada pasar, dapat membenarkan kesan 
yang salah, dapat mengurangi kekhawatiran konsumen serta dapat membangun 
citra perusahaan. 

2.   Membujuk (Persuading) 
Berguna untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek lain, 
mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli 
untuk belanja pada saat itu juga, dan dapat mendorong pembeli untuk 
menerima kunjungan salesman. 

3.   Mengingatkan (Remainding) 
Bertujuan untuk mengingatkan pembeli membeli produk baru yang mana produk 
yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan 
tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat pembeli mengingat 
suatu produk walaupun upaya kampanye tidak dilakukan. 
 
Dari tujuan promosi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari 

kegiatan promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, membujuk serta 

mengingatkan pelanggan akan produk sasaran. 

 

2.4.7 Alat-alat Promosi (Promotools) 

Dalam usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tersebut, maka 

diperlukan alat-alat promosi menurut Kothler (2000:512) adalah sebagai berikut : 

1. Advertising    
Any paid form of non personal presentation and promotion of ideas, 
goods, or services buy an identified sponsor. 

2. Public Relations 
Building good relations with the company’s various publics by obtaining 
favourable publicity, building up a good corporate image , and handling 
or heading off unfavourable rumors, stories, and events. 
 
 



 

 

 

 

3. Personal Selling 
Personal presentation buy the firm’s sales force for the purpose of 
making sales and building customer relationship. 

4. Sales Promotion 
Short-term incentives to encourage the purchase of sales of a product or 
service. 

 

2.5 Promotion Mix 

Kebanyakan strategi-strategi promosi menggunakan macam-macam 

kombinasi tipe dan jumlah bentuk promosi yang berbeda. Pimpinan perusahaan 

harus menentukan kombinasi bagaimana yang terdapat  dari periklanan, penjualan, 

surat atau cara promosi lain yang merupakan program promosi yang paling efektif. 

Pejabat perusahaan tidak akan tahu persis sampai seberapa jauh periklanan atau 

alat promosi lain dapat membantu tercapainya sasaran program perusahaan. Untuk 

menentukan bentuk promotion mix ini menurut Alma (2004:179), antara lain : 

a. Jumlah Anggaran Promosi 
Dalam kegiatan promosi, anggaran berfungsi sebagai alat bantu. Jadi 
kegiatan promosi tidak harus persis dengan yang dianggarkan tetapi 
anggaran promosi disesuaikan dengan tujuan promosi tersebut guna 
menghindari terhentinya program lebih awal dari rencana semula. 

b. Sifat Pasar 
Setiap jenis pasar yang berbeda menggunakan bauran promosi 
yangberbeda pula. Sebagai contoh, pasar dengan tingkat persaingan 
yang tinggi mempunyai jenis dan frekuensi promosi yang berbeda 
dengan pasar yang tingkat persaingannya rendah. 

c. Sifat Produk 
Diperlukan strategi yang berbeda-beda untuk produk konsumen dan 
barang industri. Untuk barang konsumsi biasanya perusahaan 
mengandalkan periklanan produsen disamping pameran oleh dealer, 
sedangkan untuk barang industri, strategi promosi untuk instalasi 
biasanya menonjolkan peran penjualan personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2.6 Biaya Promosi 

2.6.1 Pengertian Biaya Promosi 

Karena kegiatan promosi memerlukan anggaran, berarti ini berhubungan 

dengan biaya. Jika perusahaan dapat melakukan kegiatan promosi dengan benar 

maka perusahaan akan memperoleh kembali uang yang telah mereka keluarkan. 

Oleh karena itu pengertian biaya promosi menurut  Lowe (1993:9) adalah : 

“Biaya yang digunakan untuk bisnis yang berjalan berdasarkan 
anggaran yang selalu mengakhiri masa kerjanya dengan 
memperoleh pengembalian yang lebih besar dari setiap uang yang 
dikeluarkan dari usaha memperkenalkan barang atau jasa”. 
 

Sedangkan pengertian biaya promosi menurut Syahrul dan  Afdi Nizar            

adalah : 

“Biaya yang tersedia untuk item-item sample atau contoh promosi 

yang dilakukan pada publik dalam jumlah besar”. 

 
Dari kedua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya promosi 

merupakan biaya yang dikeluarkan untuk setiap usaha perusahaan dalam 

memperkenalkan produknya pada publik (konsumen)dalam jumlah yang besar 

dengan harapan perusahaan dapat meningkatkan jumlah pesanan terhadap produk 

yang dipromosikan, sehingga target penjualan dapat dipenuhi bahkan ditingkatkan.  

 

2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Biaya Promosi 

Menurut  Alma (1992:155) faktor ini terdiri dari : 

1. Kebijakan yang diambil perusahaan. 
2. Besar kecilnya perusahaan dan jenis produk atau jasa yang 

diusahakan turut menentukan jumlah biaya yang diperlukan. 
3. Keadaan pesaing merupakan suatu faktor yang perlu 

dipertimbangkan. 
4. Berdasarkan angka-angka anggaran dimasa lalu sebagai standar 

persentase dari penjualan.  
5. Menetapkan apa tujuan promosi itu, dan media massa yang 

harus digunakan. 
 



 

 

 

 

2.7 Anggaran Biaya Promosi 

Karena promosi membutuhkan biaya yang besar, maka perusahaan perlu 

melakukan perencanaan terhadap jumlah biaya promosi yang dikeluarkan. 

Perencanaan ini dituangkan dalam bentuk anggaran biaya promosi, yang didalamnya 

meliputi strategi promosi yang akan digunakan serta jumlah biaya yang digunakan 

untuk membiayai aktivitas tersebut. Anggaran biaya promosi adalah sejumlah dana 

yang direncanakan dan disiapkan oleh perusahaan menurut pertimbangan tertentu 

untuk membiayai aktivitas promosi yang dijalankan oleh perusahaan. 

Anggaran biaya promosi yang disusun tergantung besar kecilnya perusahaan, 

jenis produk yang dihasilkan dan ragam kegiatan yang ada pada masing-masing 

perusahaan. Dalam perencanaannya, anggaran biaya promosi mempergunakan 

taksiran dan prediksi yang mempertimbangkan berbagai data, informasi serta 

berbagai faktor yang mempengaruhi promosi. Anggaran promosi yang disusun harus 

realistis dan berdasarkan analisis yang diteliti mengenai setiap tindakan yang akan 

dilakukan dan mungkin untuk dicapai, luwes dan tidak kaku sehingga 

memungkinkan perubahan sesuai dengan keadaan yang berubah secara periodic 

serta harus kontinyu, artinya kelangsungan perencanaan anggaran terjaga dan 

bukan merupakan kegiatan yang insidental.  

Sama seperti fungsi anggaran secara umum, anggaran biaya promosi 

digunakan untuk perencanaan dan pengendalian, hanya saja dalam ruang lingkup 

yang lebih khusus yaitu dalam merencanakan dan mengendalikan biaya promosi 

yang akan digunakan untuk tiap-tiap pasar sasaran.   

 

2.7.1 Fungsi dan Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Anggaran Biaya 

Promosi  

Adapun fungsi anggaran biaya promosi menurut Stanley (1982:349) 

adalah : 

“Budget are used for specific planning and control purpose, they 

make each promotion manager consider how much will spent for 

each promotion activity each market” 



 

 

 

 

 

Yang diartikan sebagai berikut : 

“Anggaran digunakan untuk perencanaan khusus dan harapan pengontrolan, 
keduanya membuat manajer promosi mempertimbangkan seberapa banyak 
biaya yang digunakan untuk setiap aktivitas promosi pada masing-masing 
pasar”.  
 

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seperti juga 

anggaran lainnya, fungsi anggaran promosi ini untuk tujuan perencanaan dan 

pengendalian hanya saja dalam ruang lingkup yang khusus, yaitu dalam 

perencanaan dan pengeluaran biaya promosi dan bagaimana cara pengendalian 

pengeluaran biaya promosi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya anggaran biaya promosi 

menurut Stanley (1982:350), antara lain : 

1. Research Guidance, yaitu survei pasar, studi gambaran perusahaan, 
studi media dan pembaca dan efektivitas pengukuran dan penentuan 
hasil penjualan yang menyediakan informasi yang berguna untuk 
membuat anggaran biaya promosi. 

2. Time period, umumnya perusahaan menetapkan anggaran biaya 
promosi untuk satu periode yang spesifik. 

3. Company Earning, yaitu untuk mencapai laba yang memuaskan pada 
tahun mendatang, perusahaan berusaha membatasi anggaran biaya 
promosi. 

4. Inflation by Promotion Manager’s, manajer promosi memperkirakan 
anggaran yang dibuat akan diperkecil oleh Top Management, jadi mereka 
membuat anggaran lebih tinggi dari seharusnya untuk kemakmuran 
memperbaiki posisi anggaran pada program final. 

5. Competitors Expenditure, yaitu perusahaan mengemukakan 
pengeluaran biaya promosi para pesaing sebagai pedoman dalam 
penyusunan anggaran mereka. 

6. Product class, yaitu biaya promosi yang dikeluarkan untuk masing-
masing alat promosi yang harus disesuaikan dengan jenis produknya. 

7. Stage in the Product Life Cycle, contohnya produk baru yang 
memasuki tahap perkenalan, memerlukan biaya promosi yang besar. 

8. Economic Condition, yaitu perusahaan cenderung mengurangi dana 
untuk promosi pada saat kondisi ekonomi lesu dan meningkatkan 
anggaran biaya promosi saat kondisi ekonomi mengalami “Boom”. 

 
 



 

 

 

 

9. Previous Expenditure, yaitu penetapan anggaran biaya promosi yang 
stabil dari tahun ke tahun, tetapi perlu juga dipertahankan 
kecenderungan inflasi seperti biaya media cetak yang semakin 
meningkat. 

10. Money Availablefor Promotion, yaitu batas ketersediaan dana 
perusahaan untuk kegiatan promosi yang akan dilakukan. 

 
 

2.7.2 Penyusunan Anggaran Biaya Promosi 

Sebelum melaksanakan kegiatan promosi, setiap perusahaan harus 

melakukan perhitungan yang tepat mengenai jumlah anggaran yang tersedia dan 

target yang ingin dicapai, agar pelaksanaan kegiatan promosi berjalan dengan 

efektif dan efisien. Dalam buku Dasar-dasar Pemasaran karangan Kothler dan 

Armstrong yang dialihbahasakan oleh Sindoro (ed.7) dan Tim MarkPlus (revisi 

ed.9) (2004:620-622) mengemukakan ada beberapa metode yang digunakan 

dalam penyusunan anggaran untuk promosi yaitu : 

1. Objective and Task (Metode Tujuan dan Tugas) 
Metode ini menetapkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan 
khusus, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai 
tujuan tersebut dan memperkirakan biaya untuk melakukan tugas-tugas 
tersebut menjadi anggaran promosi yang diusulkan. 

2. Percentage of Sales (Metode Persentase dari Penjualan) 
Metode ini menetapkan anggaran promosi pada persentase tertentu dari 
penjualan sekarang atau yang diperkirakan atau menetapkan anggaran 
promosi sebagai sebuah persentase dari harga jual per unit.  

3. Competitive Parity  Method(Metode Paritas Pesaing) 
Metode ini mengacu pada seberapa besar kompetitor perusahaan 
menghabiskan biaya untuk promosi. Perubahan strategi promosi yang 
dilakukan oleh kompetitor akan merubah pula strategi promosi 
perusahaan. Jadi dana yang dianggarkan tergantung pada target 
pesaing. 

4. All You Can Afford  (Metode yang Dapat Dijangkau) 
Metode ini digunakan bila perusahaan (Top Manajemen) menentukan 
besarnya biaya promosi yang akan dikeluarkan menurut tingkat yang 
dapat dijangkau perusahaan.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8 Pengendalian 

Didalam proses perencanaan, perusahaan menetapkan sasaran, tujuan, 

kebijakan dan standar yang akan digunakan oleh perusahaan, sedangkan proses 

pengendalian dilaksanakan untuk menjamin bahwa perusahaan dapat mencapai 

sasaran, tujuan, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan secara efisien. 

 

2.8.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan penting dalam perusahaan untuk 

mengusahakan agar tujuan, rencana, kebijakan dan standar yang telah ditetapkan 

perusahaan dapat dicapai dengan baik dan semaksimal mungkin. Oleh karena itu 

pengendalian perlu dilaksanakan secara terus-menerus. Definisi pengendalian 

menurut Welsch et al yang dialih bahasakan oleh Purwatiningsih (2000:13) : 

“Proses pengendalian didefinisikan sebagai proses mengukur  dan 
mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi dari suatu 
perusahaan dan kemudian melaksanakan tindakan perbaikan 
apabila diperlukan”. 
 

Jadi dalam proses pengendalian dilakukan perbandingan antara hasil yang 

sesungguhnya dengan yang direncanakan, yang kemudian dijadikan masukan bagi 

proses perencanaan berikutnya (sebagai feed back). Jika terdapat perbedaan atau 

penyimpangan yang cukup berarti harus dilakukan analisis untuk mengetahui 

penyebabnya kemudian diambil tindakan perbaikan atau penyesuaian. 

 

2.8.2 Prosedur Pengendalian 

Prosedur pengendalian menurut Welsch et al yang dialih bahasakan oleh 

Purwatiningsih (2000:14) meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

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. Menganalisis 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 disuatu bidang tertentu. 

5. Memilih tindakan koreksi dari kumpulan alternatif 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. 

 

Pelaporan kinerja merupakan tahap yang penting dalam proses pengendalian 

karena berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana sasaran dan tujuan 

organisasi yang direncanakan dapat tercapai. Maka sebaiknya laporan kinerja 

(performance report) dibuat setiap bulan. 

 

2.8.3 Jenis-jenis Pengendalian 

Menurut Welsch et al yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih 

(2000:14), jenis-jenis pengendalian terdiri atas tiga macam yaitu: 

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

2. Pengendalian berjalan, pemantauan terhadap efektivitas berjalan 
untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijaksanaan serta 
prosedur telah ditetapkan dengan benar selama proses operasi. 

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

 
 

2.8.4 Pengendalian Kegiatan Promosi 

Semua kegiatan yang ada dalam perusahaan perlu dikendalikan, demikian 

juga dengan kegiatan promosi perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen yang baik 

untuk mengkoordinasikan kegiatan promosi agar sesuai dengan tujuan perusahaan 



 

 

 

 

yang diharapkan. Dalam proses pengendalian yang sedang berlangsung tersebut 

dibuat untuk membantu kegiatan berkala suatu perusahaan, dan hal ini perlu 

ketepatan pemilihan media promosi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan promosi. Oleh karena itu didalam kegiatan promosi ini perlu dilakukan 

perencanaan sebaik mungkin dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

berkaitan dengan kegiatan promosi, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

2.9 Penjualan 

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak lepas dari aktivitas penjualan, baik 

penjualan barang maupun jasa. Kegiatan penjualan terdiri atas transaksi penjualan 

barang atau jasa secara tunai dan kredit. Hasil penjualan tersebut setelah dikurangi 

biaya-biaya akan menghasilkan laba yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 

kelangsungan hidupnya. 

 

2.9.1 Pengertian Penjualan 

Menurut Kothler (2001:13) definisi penjualan adalah : 

“The selling concepts holds that consumer will not buy enough of 

the organization’s products unless it undertakes a large scale 

selling and promotion effort” 

 
Sedangkan menurut Basu Swastha (1997:8) penjualan didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Ilmu atau seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual 

untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa 

yang ditawarkannya”. 

 
Jadi antara penjual dan pembeli dapat tercipta proses pertukaran barang 

atau jasa dengan pembeli. Penjual akan berusaha untuk mempengaruhi pembeli 

untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 



 

 

 

 

 

2.9.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Agar tujuan penjualan pada perusahaan tercapai, perusahaan perlu 

menetapkan target penjualan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu, 

biasanya dalam waktu satu tahun. Target penjualan ini sangat penting untuk 

kegiatan perencanaan keuangan dari manajer pemasaran. Target penjualan ini juga 

merupakan pedoman dalam menetapkan kegiatan promosi yang akan dilakukan. 

Untuk menetapkan target penjualan, perusahaan perlu memperhatikan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi penjualan, antara lain : 

1. Faktor Intern, yang berupa : 

- Kualitas produk 

- Desain produk 

- Penetapan harga dan Potongan harga 

- Kegiatan promosi 

2. Faktor Ekstern, yang berupa : 

- Perubahan selera konsumen 

- Munculnya pesaing baru dan kemungkinan adanya tindakan dari pesaing 

- Perubahan dari kebijakan pemerintah 

- Perubahan ekonomi masyarakat yang merubah pola konsumsi masyarakat. 

Selain itu juga dilihat dari adanya peningkatan penjualan, adanya ketepatan waktu 

dan kualitas dan efisiensi biaya penjualan. Jika hal tesebut terpenuhi maka 

penjualan yang dilakukan telah tercapai. 

 

2.10 Pengaruh Anggaran Biaya Promosi dalam Meningkatkan Efektifitas 

Penjualan Jasa Sewa Kamar. 

Anggaran biaya promosi berperan dalam efektifitas kegiatan promosi baik 

dalam perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian, sehingga dapat diketahui 

secara dini penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan 

sehingga dapat diusahakan cara penanganannya. Dasar dari pengendalian adalah 



 

 

 

 

agar apa yang telah direncanakan terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang 

mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. 

Tujuan dari suatu kegiatan promosi yaitu memperkenalkan produk 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk dapat 

mencapai volume yang diharapkan tersebut, maka kegiatan promosi haruslah efektif 

dan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dilaksanakannya kegiatan 

promosi dengan cara pemilihan media promosi yang tepat. Suatu kegiatan promosi 

dikatakan efektif apabila penjualan meningkat sesuai dengan target yang 

diharapkan, selain itu juga terdapat pengendalian biaya promosi agar biaya promosi 

tidak melebihi dari budget  yang dianggarkan sebelumnya. Bilamana hal itu terjadi 

maka perlu dilakukan tindak lanjut dengan mengambil tindakan yang tepat agar 

masalah dapat teratasi. Dan untuk mencapai tujuan promosi tersebut dapat 

dilakukan cara dengan memberikan informasi, membujuk calon konsumen dan 

mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. 

Jadi dengan adanya anggaran, maka dapat memberikan gambaran dan standar 

yang dapat mengendalikan kegiatan promosi sehingga seharusnya dapat tercipta 

kegiatan promosi yang efektif, sehingga usaha pencapaian volume penjualan yang 

diharapkan perusahaan dapat mendekati target bahkan tercapainya target 

penjualan. 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Paradigma Penelitian 

 
X1 = Anggaran biaya promosi. 

Y1 = Efektifitas penjualan jasa sewa kamar 
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