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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi ekonomi, trend situasi makro ekonomi internasional, 

terutama yang berkaitan dengan sektor industri dan perdagangan lebih ditandai 

dengan sifat hubungan ekonomi antarbangsa yang saling ketergantungan. 

Globalisasi perdagangan dunia atau liberalisasi perdagangan tak lagi 

mengenal batas wilayah, dan secara de facto (kenyataannya) telah menciptakan 

peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku ekonomi atau dunia usaha pada 

umumnya. Para pelaku ekonomi yang ingin memanfaatkan peluang harus pula 

berani menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi persaingan global 

yang semakin berat dan kompleks. 

Tujuan perusahaan yang ingin bersaing dibidang perekonomian ini pada 

umumnya adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dengan pengeluaran 

biaya seminimal mungkin. Sedangkan dari sisi pelanggan, perusahaan memiliki 

tujuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan dan respon yang baik bagi 

pelanggannya. Manajemen pun dituntut dengan sebaik-baiknya agar dapat 

menjalankan aktivitas perusahaan pada tingkat produktivitas dan efisiensi yang 

tinggi guna menciptakan daya saing yang kuat di pasar global. 

Selain itu, dalam menghadapi persaingan bebas harus pula memperhatikan 

“kecenderungan pasar di masa datang”, yang berorientasi kepada cost (biaya), 

customer (pelanggan) , communication (komunikasi), dan convenient (kepuasan). 

Hal-hal semacam itu merupakan bagian dari tuntutan gaya hidup masyarakat 

modern. 

Di samping itu, faktor “ekonomi biaya tinggi” yang pada waktu lalu 

dianggap sebagai salah satu kendala yang menyebabkan lemahnya daya saing 

produk di pasar internasional. Salah satu hambatan yang paling terasa antara lain 

kurangnya kemampuan eksportir Indonesia untuk menyajikan langsung 



produknya kepada konsumen. Padahal kecenderungan pasar saat ini berorientasi 

kepada pemberian kepuasan maksimal kepada konsumen. 

Untuk itu, diperlukan upaya dan penyegaran pemikiran dari manajemen 

untuk manerapkan strategi baru di dalam sektor produksi dan pemasaran. 

Tujuannya agar produk-produk yang dihasilkan bukan saja memenuhi standar 

mutu internasional, tetapi juga mampu menjangkau kecenderungan pasar di masa 

datang. 

Agar mendapatkan daya saing yang kuat di pasar global, sebuah 

perusahaan harus dapat bekerja dengan beberapa persyaratan tertentu yang 

berorientasi kepada price (mampu bersaing atau wajar), quality (terjamin atau 

baik), dan delivery time (tepat waktu dan sesuai). 

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain 

harus memiliki konsep dan mekanisme kerja dengan sistem perencanaan yang 

matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan 

terpadu harus bersumber dan bermuara kepada objektivitas, realitas, dan 

fleksibilitas. Dengan sistem perencanaan itu, diharapkan perusahaan dapat 

mengikuti arus globalisasi dan mampu bersaing di pasar internasional. 

Pada dasarnya perencanaan yang baik dapat menjadi “ alat bantu” bagi 

manajemen dalam mengukur produktivitas dan efisiensi atau dalam mencapai 

sasaran perusahaan. Secara teoritis, perencanaan sebagai alat manajemen harus 

berorientasi pada uang, yang disebut budget atau anggaran. Anggaran merupakan 

perencanaan yang lebih baik dari perencanaan lain, karena anggaran dapat 

dijadikan pedoman juga sebagai alat mencapai tujuan perusahaan. Anggaran ini 

harus pula dijalankan dengan “disiplin anggaran” yang terkoordinasi. Inilah yang 

dinamakan control atau pengendalian.  

Oleh karena itu anggaran sangatlah penting bagi perusahaan untuk terus 

meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penjualan dalam rangka 

mengimbangi kegiatan penjualan dari para pesaing dan juga perusahaan dituntut 

untuk melaksanakan dan mengendalikan seluruh aktivitasnya secara terpadu, 

karena hal ini sangat menunjang pencapaian hasil sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan. Untuk pencapaian hasil tersebut kiranya diperlukan suatu 



perencanaan sekaligus pelaksanaan strategi yang baik. Barang dan jasa yang telah 

diproduksi tidak akan sampai ke tangan konsumen. Tentu saja hal yang demikian 

dapat berakibat fatal, perusahaan akan menderita kerugian yang akhirnya akan 

mengalami kehancuran. 

Pada perusahaan penerbitan seperti PT. GALAMEDIA BANDUNG 

PERKASA agar dalam kegiatan penjualannya dapat berhasil dengan baik, maka 

diperlukan suatu anggaran penjualan yang baik yang sekiranya dapat memberikan 

batasan-batasan dan prosedur-prosedur tentang anggaran tersebut, disamping 

informasi yang dapat diperoleh dalam rangka pengambilan kebijakan. Hal ini 

dilakukan karena anggaran yang dikeluarkan akan mempengaruhi proses kegiatan 

penjualan perusahaan. Oleh karena itu dalam penanganannya harus dilakukan 

dengan matang dan penuh perhatian karena anggaran penjualan harus diterapkan 

supaya pengendalian keuangan perusahaan dapat terkontrol dan terkendali yang 

dalam penerapannya merupakan otorisasi perusahaan itu sendiri dengan situasi 

dan kondisi yang ada. 

Atas dasar kepentingan penulisan ini, penulis memilih PT.GALAMEDIA 

BANDUNG PERKASA di Bandung yang bergerak di bidang penerbitan surat 

kabar.  Harian umum Galamedia Bandung yang ditujukan untuk semua lapisan 

masyarakat, tetapi lebih menekankan pada konsumen menengah ke bawah. 

Perusahaan ini memproduksi produknya dan juga mengelola pemasaran melalui 

saluran distribusi yang dimilikinya. Untuk pelaksanaan tugas PT.GALAMEDIA 

BANDUNG PERKASA yang beranekaragam dengan kemungkinan keterbatasan 

keuangan, maka perlu adanya penyusunan anggaran terutama dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan.  

Penulis tertarik untuk meneliti anggaran pada perusahaan tersebut 

dikarenakan tingkat penjualan pada perusahaan ini mengalami peningkatan 

walaupun hasil penjualan tersebut tidak selalu sesuai dengan apa yang telah 

dianggarkan sebelumnya. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah 

perencanaan dalam perusahaan ini sudah baik karena perencanaan merupakan 

suatu cara untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Terutama dalam proses 

penyusunan anggaran penjualan, karena dengan kondisi pasar yang bersaing ketat 



seperti sekarang ini, perusahaan termotivasi untuk membuat anggaran penjualan 

dengan baik agar perusahaan mampu bertahan menghadapi para pesaing sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penulisan yang 

berjudul : “Manfaat Anggaran Penjualan Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Penjualan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian serta apa yang telah diuraikan 

diatas, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Apakah penyusunan anggaran pada PT.GALAMEDIA BANDUNG 

PERKASA sudah memadai 

2. Apakah penjualan yang dilakukan sudah efektif  

3. Bagaimana pemanfaatan anggaran penjualan dalam meningkatkan 

efektivitas penjualan 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang 

akan diolah lebih lanjut dan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang 

diajukan untuk menempuh ujian sarjana. 

 Berdasarkan identifikasi pokok masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran penjualan 

PT.GALAMEDIA BANDUNG PERKASA yang baik. 

2. Untuk mengetahui apakah penjualan sudah efektif 

3. Untuk mengetahui cara perusahaan memanfaatkan anggaran penjualan 

dalam meningkatkan efektivitas penjualan. 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini, penulis berharap dapat berguna: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memberikan gambaran di bidang anggaran terutama tentang 

peranan anggaran penjualan dan aktivitas penjualan dan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Universitas Widyatama. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai 

pentingnya manfaat anggaran penjualan dalam meningkatkan efektivitas 

penjualan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai referensi dan diharapkan dapat memberikan informasi dasar bagi 

penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Dalam usaha meningkatkan produktivitas dan kinerjanya, perusahaan 

haruslah tetap mempertahankan standar kualitas dari produk yang dihasilkannya. 

Oleh karena itu, diperlukan peranan manajemen untuk menjaga kestabilan dari hal 

tersebut agar produk yang dihasilkan dapat terjual sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 

 Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan biasanya dilihat 

dari pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tujuan perusahaan 

adalah untuk memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan   

             Fungsi perencanaan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan fungsi pengendalian dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa 

semua bagian dalam perusahaan berfungsi sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Keduanya adalah fungsi manajemen yang saling mendukung satu dengan yang 



lainnya. Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara perencanaan 

dan realisasinya.  

 Salah satu pelaksanaan fungsi perencanaan adalah dengan menyusun 

anggaran.  Anggaran memuat tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh suatu perusahaan, yang mana pada penyusunannya berdasarkan kepada pusat 

pertanggung jawaban yang ada pada perusahaan. Anggaran juga merupakan salah 

satu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengendalian karena 

didalamnya mengemukakan bagaimana mencapai sasaran dengan efektif dan 

efisien. 

 Penyusunan anggaran merupakan pengambilan langkah-langkah positif 

untuk merealisasikan rencana yang telah disusun dengan cara mengumpulkan 

rencana anggaran dari tiap bagian, yang merupakan tanggung jawab dari masing-

masing manajer bagian tersebut. 

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2003:488) adalah sebagai berikut: 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan 

ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun”. 

Anggaran dapat berupa sebuah ikhtisar laba rugi atau neraca yang 

diramalkan bagi seluruh operasi perusahaan, anggaran dapat dibuat untuk masing-

masing perusahaan. Pada hakikatnya anggaran bermanfaat untuk memudahkan 

pelaksanaan pengendalian suatu kegiatan. 

Penyusunan anggaran yang optimal memenuhi beberapa syarat yaitu 

realistis, luwes dan kontinyu. Realistis artinya tidak terlalu optimis dan tidak 

terlalu pesimis. Luwes artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk 

disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Kontinyu artinya 

membutuhkan perhatian yang terus menerus dan tidak merupakan suatu usaha 

yang insidental. 

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan, 

baik barang maupun jasa. Dalam perusahaan penjualan adalah tindak lanjut dari 

pemasaran dan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan. Melalui aktivitas penjualan ini perusahaan berhubungan dengan 



pihak lain, dimana terjadi transaksi penyerahan barang dan perolehan kas yang 

senilai dengan barang tersebut 

  

 Menurut Kotler (2001;416) pengertian penjualan adalah sebagai berikut: 

“A bussiness transaction involving the delivery of a commodity an item of 

merchandise or property a right, or service, in exchange for (the receipt of) cash 

a promise to pay, or money equivalent, or for any combination of these items”.  

 

Sedangkan pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar 

(2001:51) adalah sebagai berikut:  

 “Budget penjualan (Sales Budget) ialah 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”. 
Anggaran penjualan merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian 

perusahaan dibidang penjualan yang dinyatakan secara lebih terperinci sesuai 

dengan fungsi anggaran sebagai alat yang dapat digunakan untuk membantu 

perusahaan dalam meningkatkan efektivitas penjualan. Secara khusus anggaran 

penjualan harus disusun paling awal dari seluruh anggaran yang ada dalam 

perusahaan. 

 Dengan adanya anggaran penjualan, pengendalian penjualan dapat 

berlangsung dengan efektif atau sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, 

pengendalian penjualan dapat terlaksana dengan baik melalui anggaran penjualan, 

karena anggaran dapat memonitor pelaksanaan rencana penjualan yang timbul dan 

menginformasikan kepada perusahaan sebagai umpan balik yang berguna bagi 

pengambilan keputusan untuk perbaikan pengendalian penjualan masa yang akan 

datang. 

 Selain itu anggaran penjualan merupakan pernyataan yang diinginkan 

perusahaan untuk menyatakan sejumlah unit yang diharapkan dapat oleh 

perusahaan selama periode tertentu dan memperhitungkan segala sesuatu yang 

mungkin berpengaruh terhadap rencana penjualan. Oleh karena itu anggaran 



penjualan sangat penting bagi perusahaan, karena atas dasar anggaran penjualan 

itu semua keputusan sangat penting mengenai pengendalian penjualan dapat 

ditentukan. Sehingga pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, lebih 

pasti dan lebih efektif.                           

  
 Dengan menggunakan anggaran, manajemen mempunyai pedoman 

mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan, sasaran apa yang dituju, bagaimana 

mengukur segala sumberdaya yang tersedia serta melihat sejauh mana tujuannya 

telah dicapai. Pada prinsipnya, manajemen perusahaan memanfaatkan anggaran 

untuk memudahkan dalam mengendalikan suatu kegiatan penjualan untuk 

pencapaian tujuan. 

 Tujuan umum perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal, 

mengingat bahwa penjualan merupakan pembentuk laba, maka perusahaan harus 

sesuai dengan tujuan  penjualannya yaitu anggaran penjualan. 

 Menurut Arens &Loebbecke (2002;789) efektivitas adalah: 

 “ Efficiency refers to the resources used to achieve objectives, where as 

effectiveness refers to the accomplishment of objectives”. 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kerja dalam pencapaian tujuan 

yang telah dilakukan yang dihubungkan dengan tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

 Menurut Kotler (2001;416) pengertian penjualan adalah: 

“A bussiness transaction involving the delivery of a commodity an item 
of merchandise or property a right, or service, in exchange for (the 
receipt of) cash, a promise to pay, or money equivalent, or for any 
combination of these items”. 
Dengan demikian penjualan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

cara menjual kuantitas produk atau volume penjualan dengan melihat kemampuan 

perusahaan dalam menyalurkan barang-barang, menetapkan kebijakan-kebijakan 

dan membuat strategi penjualan untuk memenangkan persaingan. 

 Efektivitas penjualan adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian 

bahan baku, proses produksi hingga menjadi barang jadi, sampai barang tersebut 

berada ditangan konsumen, yang mencakup kebenaran jumlah barang yang 



dipesan oleh pembeli, ketepatan waktu pengiriman dan ketepatan kualitas barang 

yang dipesan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan penjualan adalah target 

penjualan, ketepatan waktu, dan ketepatan kualitas. 

 

 Definisi pengendalian menurut Usry & Hammer (1995:5) diterjemahkan 

oleh Alfansus Sirait & Herman Wibowo Sebagai berikut: 

“Pengendalian adalah suatu usaha sistematis perusahaan untuk 
mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan 
rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi 
perbedaan yang penting-penting”. 
 
Dalam kegiatan pengendalian penjualan, anggaran penjualan digunakan 

sebagai pedoman dalam meningkatkan pelaksanaan pengendalian penjualan yang 

efektif di perusahaan, anggaran penjualan dapat memonitor pelaksanaan rencana 

penjualan dengan hasil yang sebenarnya terjadi, mengidentifikasi penyimpangan 

yang timbul dan menginformasikan kepada manajemen sebagai umpan balik yang 

berguna bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan pengendalian penjualan 

dimasa yang datang. 

Untuk memiliki arah pandangan terhadap penelitian yang akan dilakukan, 

maka perlu adanya hipotesis yang dirumuskan sebagai kebenaran sementara 

tentang hasil penelitian yang akan dilaksanakan dan lebih lanjut diselidiki, diuji 

dan dibuktikan kebenaran hipotesis. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang 

diajukan, yaitu : Anggaran Penjualan Bermanfaat dalam Meningkatkan 

Efektivitas Penjualan 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 

deskriptif analitis yaitu menyelidiki, mengumpulkan, menyusun serta menganalisa 

data masalah sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek 

yang diteliti. Sedangkan penulis melakukan pendekatan dengan studi kasus, yaitu 

meneliti salah satu masalah yang ada dalam perusahaan untuk memperoleh data 

primer. 

 



Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun 

skripsi adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data 

primer. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

tanya jawab dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau 

bagian lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, adalah suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

2. Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Dengan membaca atau mempelajari bukti-bukti yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang diteliti dan untuk memperoleh data sekunder 

sebagai landasan teoritis untuk membahas masalah yang di identifikasi 

sebelumnya. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh data dengan penelitian 

pada PT.GALAMEDIA BANDUNG PERKASA yang berlokasi Kantor 

Manajemen, Sirkulasi & Iklan Jl Blk Factory No. 2-C Bandung 40111 dan Kantor 

Redaksi Jl Sekelimus Barat No. 6 Bandung 40266. Adapun waktu penelitian 

dilakukan dimulai sejak bulan November sampai dengan bulan Januari. 

 
 

 

 

 

 


