
BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Manfaat 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;710) yang ditulis oleh Tim 

Penyusun Kamus Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan kata 

“manfaat” sebagai “guna, faedah”. Oleh karena itu, berkaitan dengan penelitian 

ini, manfaat merupakan bentuk kegunaan suatu variabel yang sangat berperan. 

 

2.2 Anggaran 

Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan 

dan pengendalian kegiatan suatu perusahaan, baik perusahaan yang berorientasi 

laba maupun yang tidak berorientasi untuk mendapatkan laba. 

 

2.2.1    Pengertian Anggaran 

Beberapa ahli tersebut menyatakan pengertian anggaran yang berbeda, 

namun pada dasarnya pengertian tersebut mempunyai arti yang sama. 

Menurut  M. Nafarin (2000;9) pengertian anggaran adalah: 

“Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun 
berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran 
(budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu .”  
 
Dari pengertian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa: 

• Anggaran bersifat formal, artinya disusun dengan sengaja dan 

bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis; 

• Bersifat sistematis, artinya disusun dengan berurutan dan berdasarkan 

logika.  

• Setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk 

mengambil keputusan yang didasarkan pada beberapa asumsi tertentu 



• Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan. 

 

Menurut Mulyadi (2003;488) pengertian anggaran adalah: 

“ 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.” 

 Sedangkan pengertian anggaran menurut Ellen Christina dkk (2001;1) 

adalah sebagai berikut: 

 “ Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) 
tertentu dimasa yang akan datang.” 

 Dari pengertian tersebut nampaklah bahwa suatu anggaran mempunyai 4 

unsur, yaitu: 

1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. Budget juga 

merupakan suatu rencana, karena budget merupakan penentuan terlebih 

dahulu tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan 

yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam 

perusahaan. Mengingat bahwa budget adalah suatu rencana yang nantinya 

akan dijadikan sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian 

kerja, dan alat pengawasan, maka sudah semestinya bahwa budget harus 

mencakup seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 

Dengan unit moneter maka dapat diseragamkan semua kesatuan yang 

berbeda tersebut, sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, 

diperbandingkan serta dianalisis lebih lanjut. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang. Unsur ini menunjukan bahwa 

anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang, yang berarti bahwa 



apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-taksiran tentang apa yang 

akan terjadi serta apa yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang. 

 

2.2.2    Ruang Lingkup Anggaran 

 Dari sudut ruang lingkup ataupun intensitas penyusunan anggaran 

perusahaan, ada 2 jenis anggaran perusahaan, yakni: 

1. Anggaran perusahaan yang bersifat komprehensif atau disebut 

comprehensive budget, adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan 

ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas 

perusahaan, baik dibidang pemasaran, produksi, keuangan, personalia, 

maupun administrasi. 

2. Anggaran perusahaan yang bersifat parsial atau disebut partial budget, 

adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup terbatas 

yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan, misal terbatas 

pada kegiatan pemasaran saja, atau produksi saja, atau keuangan saja. 

 

2.2.3 Karakteristik Anggaran 

 Menurut Mulyadi (2003;490) karakteristik anggaran 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 dalam 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 memiliki 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 bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang 

diprakirakan 

4. Prakiraan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi 

5. Prakiraan akan selalu dimutakhirkan (update) jika informasi baru 

menunjukan perubahan kondisi 

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.   

 

2.2.4    Jenis Anggaran   

 Jenis-jenis anggaran menurut M. Nafarin (2000;22) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Menurut dasar penyusunan, 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-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. 

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu 

kapasitas tertentu. 

2. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk periode 

tertentu pada umumnya periode 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 dengan jangka waktu satu 

tahun. 

b. Anggaran Jangka Panjang (Anggaran Strategis), adalah anggaran 

yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan. Kedua anggaran ini jika dipadukan disebut “Anggaran 

induk (Master Budget)”. Anggaran induk yang mengkonsolidasikan 

rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya atas dasar 

tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan 

anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

a. Anggaran Operasional, adalah anggaran yang menyusun anggaran 

laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari: 

o Anggaran Penjualan 

o Anggaran Biaya Pabrik 

o Anggaran Biaya Bahan Baku 

o Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

o Anggaran Overhead Pabrik 

o Anggaran Bebas Usaha 

o Anggaran Laporan Laba Rugi 

b. Anggaran Keuangan, adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari: 

o Anggaran Kas 

o Anggaran Piutang 

o Anggaran Persediaan 

o Anggaran Utang 

o Anggaran Neraca 

5. Menurut kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari: 



a. Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai 

macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran 

komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan 

anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. 

b. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara 

lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu 

saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat 

disusun hanya anggaran operasional.  

6. Menurut fungsinya, anggaran terdiri dari: 

a. Anggaran apropriasi (appropriation budget), adalah anggaran yang 

dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk 

tujuan lain. 

b. Anggaran kinerja (performance budget), adalah anggaran yang 

disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam 

organisasi perusahaan, misal untuk menilai apakah biaya/ beban 

yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui 

batas. 

 

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    Manfaat dan Keterbatasan Anggaran 

 Menurut M. Munandar (2001;12) terdapat beberapa manfaat atau 

keuntungan anggaran yang dapat diperoleh perusahaan bila menerapkan 

penyusunan anggaran yang baik, yaitu: 

1. Sebagai Pedoman Kerja 

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta 

sekaligus memberi target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan 

perusahaan diwaktu yang akan datang. 

2. Sebagai alat pengkoordinasian Kerja 

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua 

bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, 

saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih 

terjamin 

3. Sebagai alat pengawasan kerja 

Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding 

untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan 

membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa 

yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah 

perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. Dari 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya sehingga dapat pula 

diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki 

perusahaan. 

 

 Selain memiliki manfaat, menurut M. Munandar (2001;15) anggaran 

juga memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (forecasting). Betapapun 

cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun sulit untuk mendapatkan 

taksiran yang benar-benar akurat dan sama sekali tidak berbeda dengan 

kenyataannya nanti. 



2. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan 

berbagai data, informasi, dan faktor-faktor, baik yang controllable maupun 

yang uncontrollable. Dengan demikian jika nantinya terjadi perubahan-

perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut akan 

berubah pula ketepatan taksiran-taksiran yang disusun. 

3. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan anggaran tergantung pada manusia-

manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan 

apabila para pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakapan 

yang memadai. 

 

2.2.7    Penggolongan dan Fungsi Anggaran 

  Suatu budget yang baik harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan, 

sehingga fungsi-fungsi budget dapat berjalan dengan baik pula. Budget yang 

menyeluruh semacam itu sering dinamakan comprehensive budget. 

 Adapun komponen (penggolongan) comprehensive budget adalah sebagai 

berikut: 

1. Substantive Plan, meliputi: 

1) Tujuan umum perusahaan 

2) Tujuan khusus perusahaan 

3) Strategi perusahaan 

4) Penentuan asumsi dasar yang akan dipakai seterusnya oleh perusahaan 

2. Financial Plan, terdiri dari: 

1) Anggaran jangka panjang, meliputi: 

(1) Penjualan, biaya dan laba 

(2) Penentuan besarnya modal 

(3) Penentuan tambahan modal 

(4) Perkiraan aliran dana 

(5) Perkiraan kebutuhan tenaga kerja 

2) Anggaran Tahunan, terdiri dari: 

(1) Anggaran operasional, meliputi: 

a. Anggaran proyeksi laba-rugi 



b. Anggaran pembantu laporan laba-rugi, terdiri dari: 

a) Anggaran penjualan 

b) Anggaran produksi 

c) Anggaran biaya produksi 

d) Anggaran biaya umum dan administrasi 

e) Anggaran type appropriasi, meliputi: 

(a) Anggaran iklan dan promosi 

(b) Anggaran penelitian 

(c) Anggaran pemeliharaan dan lain-lain 

(2) Anggaran finansial, meliputi: 

a. Anggaran neraca 

b. Anggaran pembantu neraca, terdiri dari: 

a) Anggaran kas 

b) Anggaran piutang 

c) Anggaran penambahan modal 

d) Anggaran penyusutan aktiva tetap 

3. Anggaran Variabel 

4. Data Statistik Pembantu, terdiri dari: 

1) Analisis breakeven atau analisis cost-profit-volume 

2) Biaya standar 

5. Laporan Intern, meliputi: 

1) Laporan statistik 

2) Laporan khusus 

3) Laporan hasil pelaksanaan 

 

Anggaran mempunyai beberapa macam fungsi, antara lain: 

1. Fungsi perencanaan, langkah-langkah dalam perencanaan adalah: 

a. Penentuan tujuan 

b. Penentuan strategi pokok yang akan digunakan untuk mencapai tujuan  

c. Penyusunan program 

d. Penyususnan anggaran untuk setiap pusat pertanggung jawaban 



Anggaran ini berfungsi sebagai alat perencanaan jangka pendek dan 

merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk 

melaksanakan program atau bagian dari program jangka pendek, umumnya 

satu tahun. Dalam penyusunan anggaran, manajer pusat pertanggungjawaban 

harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar dan kondisi perusahaan. 

2. Fungsi koordinasi, anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan 

rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi 

agar dapat bekerja secara selaras kearah pencapaian tujuan. Koordinasi harus 

diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap 

individu di dalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang 

berbeda terhadap tujuan organisasi. 

3. Fungsi Komunikasi, jika organisasi diinginkan secara efisien, maka 

organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai 

unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi 

yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, rencana, 

pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul. Dalam menyusun anggaran, 

berbagai unit dan tingkatan organisasi berkomunikasi dan berperan serta 

dalam anggaran. 

4. Fungsi Motivasi, anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para 

pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuan. 

Memotivasi para pelaksana dapat di dorong dengan pemberian insentif dalam 

bentuk hadiah berupa uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka 

yang mencapai prestasi. 

5. Fungsi pengawasan dan Evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat 

pengawasan kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan 

komitmen dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam penyusunan 

anggaran tersebut. Pengawasan pada dasarnya adalah membandingkan antara 

rencana dan pelaksanaan, sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang 

timbul, penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi atau 

penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. 



6. Fungsi Pendidikan, anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik 

para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan 

dengan pusat pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

 

2.2.8    Syarat Penyusunan Anggaran  

 Syarat penyusunan anggaran secara luas dapat dikelompokan ke dalam 

lima syarat, yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Dalam tahap ini manajer puncak memutuskan suatu rencana umum yang 

mencakup sasaran usaha dan program kerja secara luas. 

1) Membahas dan memutuskan rencana umum yang mencakup 

sasaran dan program kerja yang dilaksanakan 

2) Menyusun prosedur anggaran yang menerjemahkan rencana umum 

ke dalam rumusan operasional tentang sasaran dan program kerja 

atau batas waktu 

3) Menyetujui prosedur anggaran yang disusun oleh komite anggaran 

4) Mengusahakan adanya buku pedoman anggaran bagi setiap kepala 

pusat pertanggungjawaban operasi yang mencakup prosedur rinci, 

formulir-formulir serta cara penyusunan anggaran 

5) Memberikan laporan realisasi anggaran tahun lalu kepada para 

kepala pusat pertanggungjawaban operasi 

6) Memberi informasi ataupun penjelasan lain yang diperlukan oleh 

para kepala pusat pertanggungjawaban operasi 

2. Prakiraan  

Merupakan tahapan dari penyusunan anggaran, yaitu prakiraan pendapatan 

dan biaya sesuai dengan sasaran dan program kerja diatas yang ditaksir 

oleh para kepala pusat pertanggungjawaban operasi, kegiatannya meliputi: 

1) Menyusun konsep anggaran biaya operasi dan konsep anggaran 

biaya modal  



2) Menyusun konsep anggaran keuangan 

3) Menerima dan mengadministrasikan konsep anggaran biaya 

operasi, konsep anggaran biaya modal dan konsep anggaran 

keuangan dari para kepala pusat pertanggungjawaban operasi 

3. Penyesuaian 

Pada tahap ini tingkat manajemen mempelajari, mendiskusikan, 

mengadakan penyesuaian bila perlu dan menyetujui hasil tahap 

perencanaan serta tahap prakiraan di atas. 

1) Mempelajari konsep anggaran biaya operasi, konsep anggaran 

biaya modal dan konsep anggaran keuangan 

2) Membuat rekomendasi dan komentar anggaran 

3) Mengadakan diskusi dan penyesuaian konsep anggaran biaya 

operasi, konsep anggaran biaya modal dan konsep anggaran 

keuangan dengan mempertimbangkan komentar anggaran  

4) Mengkonsolidasi konsep anggaran keuangan, rekomendasi dan 

komentar anggaran menjadi anggaran induk. Mempelajari dan 

menyetujui anggaran induk, bila perlu mengusulkan perbaikan 

melalui prosedur di atas 

4. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan, yaitu kegiatan-kegiatan 

dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui guna mencapai 

sasaran yang ditentukan, meliputi kegiatan: 

1) Menerima anggaran induk yang telah disetujui 

2) Melaksanakan pengendalian anggaran untuk setiap anggaran 

5. Penilaian (Evaluasi) 

Setelah pelaksanaan anggaran secara periodik perlu diadakan evaluasi 

dengan membandingkan realisasi dengan anggarannya serta mengadakan 

tindakan perbaikan untuk periode berikutnya, kegiatanya meliputi: 

1) Penyusunan laporan realisasi anggaran 

2) Membandingkan antara anggaran dengan realisasinya 



3) Menganalisis penyimpangan yang terjadi untuk kemudian menjadi 

pemecahannya 

4) Melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang diberikan 

 

2.2.9 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran ada beberapa prosedur sebagai berikut: 

1 Penetapan sasaran oleh manajer atas 

2 Pengajuan usulan aktivitas dan sumber daya oleh manajer bawah 

3 Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh 

manajer bawah 

4 Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan 

oleh manajer bawah 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

serta pelaksanaan kegiatan Budgeting lainnya, ada di tangan pimpinan tertinggi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena pimpinan tertinggi  perusahaanlah yang 

paling berwenang dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan perusahaan 

secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan menyusun Budget 

serta kegiatan-kegiatan Budgeting lainnya tidak harus ditangani sendiri oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain 

dalam perusahaan. Adapun siapa atau bagian apa yang diserahi tugas 

mempersiapkan dan menyusun Budget tersebut sangat tergantung pada struktur 

organisasi dari masing-masing perusahaan. Akan tetapi pada garis besarnya tugas 

mempersiapkan dan menyusun Budget ini dapat didelegasikan kepada: 

1. Bagian Administrasi, bagi perusahaan yang kecil. Hal ini disebabkan 

kerena bagi perusahaan yang kecil, kegiatan-kegiatan perusahaan tidak 

terlalu kompleks, sederhana, dengan ruang lingkup yang terbatas, sehingga 

tugas penyusunan Budget dapat diserahkan kepada salah satu bagian saja 

dari perusahaan yang bersangkutan, dan tidak perlu banyak melibatkan 

secara aktif seluruh bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. 

Penunjuknya Bagian Administrasi ini (dan bukannya bagian pemasaran, 

Bagian Produksi atau bagian yang lain dalam perusahaan) dilakukan 



dengan pertimbangan bahwa di bagian Administrasi inilah terkumpul 

semua data-data dan informasi yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, 

baik di bidang pemasaran, kegiatan di bidang produksi, kegiatan di bidang 

pembelanjaan maupun kegiatan di bidang personalia. Dengan bekal data 

dan informasi tersebut ditambah dengan data dan informasi dari luar 

perusahaan (ekstern), Bagian Administrasi diharapkan lebih mampu 

menyusun Budget dari pada bagian-bagian lain dalam perusahaan. 

2. Panitia Budget, bagi perusahaan yang besar. Hal ini disebabkan karena 

bagi perusahaan besar, kegiatan-kegiatan perusahaan cukup kompleks, 

beraneka ragam dengan ruang lingkup yang cukup luas, sehingga Bagian 

Administrasi tidak mungkin dan tidak mampu lagi untuk menyusun 

Budget sendiri tanpa partisipasi secara aktif  bagian-bagian lain dalam 

perusahaan. Oleh sebab itu tugas menyusun Budget perlu melibatkan 

semua unsur yang mewakili semua bagian yang ada dalam perusahaan, 

yang duduk dalam Panitia Budget. Team penyusunan Budget ini biasanya 

diketuai oleh salah seorang pimpinan perusahaan (misalnya Wakil 

Direktur) dengan anggota-anggota yang mewakili Bagian, produksi, 

Bagian Pemasaran, Bagian Pembelanjaan, serta bagian Personalia. Di 

dalam Panitia Budget inilah diadakan pembahasan-pembahasan tentang 

rencana-rencana kegiatan yang akan datang, sehingga Budget yang 

tersusun nanti merupakan hasil kesepakatan bersama, sesuai dengan 

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

Kesepakatan bersama ini sangat penting agar pelaksanaan Budget nanti 

benar-benar didukung oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan, 

sehingga memudahkan terciptanya kerja sama yang saling menunjang dan 

terkoordinasikan dengan baik. 

 

Baik Budget yang disusun oleh Bagian Administrasi (perusahaan kecil), 

maupun yang disusun oleh Panitia Budget (perusahaan besar), barulah 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. Sebelum disahkan oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan, 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 menyusun Rancangan Budget tersebut. 

Setelah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, maka Rancangan 

Budget tersebut telah menjadi Budget yang definitif, yang akan dijadikan sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan 

kerja. 

Pihak yang diserahi tugas menyusun Rancangan Budget tersebut mulai 

bekerja, tergantung pada perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan Rancangan Budget itu. Yang penting adalah bahwa Budget yang 

definitif harus sudah ditetapkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, sebelum 

jangka waktu (periode) Budget tersebut tiba. Bilamana tugas penyusunan 

Rancangan Budget serta Budget yang definitif telah selesai maka Panitia Budget 

tidak bubar, melainkan secara berkala masih perlu selalu mengadakan pertemuan-

pertemuan konsultatif guna membahas pelaksanaan Budget tersebut dari waktu ke 

waktu, untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi, serta mengadakan revisi-

revisi terhadap Budget yang telah disusun bilamana memang dirasa perlu.  

 

2.3       Anggaran Penjualan 

 Dalam penyusunan anggaran operasional perusahaan, biasanya kegiatan 

pertama yang harus dilakukan adalah membuat anggaran penjualan. Anggaran 

penjualan umumnya menggambarkan penghasilan yang diterima karena ada 

penjualan. Anggaran Penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. 

Oleh karena itu, setelah anggaran penjualan disusun, dilanjutkan dengan 

menyusun anggaran operasional lainnya. Setelah anggaran operasional dibuat, 

selanjutnya disusun anggaran keuangan, semua dibuat dengan berpedoman 

kepada anggaran penjualan. 

 

 



2.3.1    Pengertian Anggaran Penjualan 

 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.” 

 

Jadi tujuan utama dari anggaran penjualan adalah: 

1 Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan 

datang  

2 Untuk memasukkan kebijaksanaan dan keputusan manajemen ke dalam 

proses perencanaan (misalnya dalam rencana pemasaran) 

3 Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari 

rencana laba yang menyeluruh 

4 Untuk memudahkan pengawasan manajemen atas kegiatan penjualan yang 

dilakukan 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Penjualan  

Suatu budget dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran yang 

termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya. Untuk bisa melakukan prakiraan secara lebih akurat, diperlukan 

berbagai data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang 

harus dipertimbangkan di dalam menyusun budget penjualan, secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor-faktor Intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain 

berupa: 

a. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, 

harga, waktu maupun tempat (daerah) penjualannya. 



b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan, seperti misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, 

pemilihan media-media promosi dan sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan 

perluasannya diwaktu yang akan datang. 

d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya (kuantitatif) maupun 

ketrampilan dan keahliannya (kualitatif), serta kemungkinan 

pengembangannya diwaktu yang akan datang. 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan 

penambahannya diwaktu yang akan datang. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan 

perluasannya diwaktu yang akan datang. 

Sebagaimana telah diutarakan dimuka, sampai batas-batas tertentu, 

perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor intern ini 

dengan apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu faktor-

faktor intern ini sering disebut sebagai faktor yang controlable (dapat diatur dan 

diawasi). 

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat diluar perusahaan, tetapi disana mempunyai pengaruh terhadap 

Budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

a. Keadaan persaingan di pasar 

b. Posisi perusahaan dalam persaingan 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

d. Tingkat penghasilan masyarakat 

e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan 

perusahaan (demand elasticity), yang terutama akan mempengaruhi 

dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan 

disusun. 

f. Agama, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. 



h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional 

i. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen 

dan kemungkinan perubahannya dan sebagainya. 

Sebagaimana telah diutarakan, terhadap faktor-faktor ekstern ini 

perusahaan tidak mampu untuk mengaturnya sesuai dengan apa yang diinginkan 

untuk masa yang akan datang, sehingga perusahaanlah yang harus menyesuaikan 

diri dengan faktor-faktor ekstern tersebut. Oleh sebab itu faktor-faktor ekstern ini 

sering disebut sebagai faktor un-controlable (tidak dapat diatur dan diawasi).  

 

2.3.3 Perbedaan Anggaran (Budget) Penjualan dengan Prakiraan 

(Forecast) Penjualan 

Anggaran penjualan adalah 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 budget penjualan hanya 

merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang 

pemasaran (sales planning). Sales planning sering dianggap sama dengan rencana 

penjualan, yaitu mengkuantifisir penjualan dalam rupiah dan unit untuk periode 

waktu tertentu. 

Sedangkan forecast penjualan adalah prakiraan proyeksi secara teknis 

permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai 

asumsi. Dalam hal ini hasi dari suatu forecast lebih merupakan pernyataan atau 

penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mengenai penjualan 

sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu 

tertentu. Meskipun demikian hasil prakiraan yang diperoleh mungkin saja tidak 

sama dengan rencana. 

Pada umumnya hasil dari forecast penjualan akan dikonversikan menjadi 

rencana penjualan dengan memperhitungkan berbagai hal berikut: 

1. Pendapatan Manajemen 



2. Strategi-strategi yang direncanakan 

3. Keterikatan/komitmen dengan sumber daya 

4. Ketetapan manajemen dalam usaha mencapai sasaran penjualan 

 

2.3.4 Fungsi Dasar Anggaran Penjualan 

Ada dua fungsi dasar anggaran penjualan, yaitu: 

1. Sebagai alat Perencanaan 

Disini anggaran penjualan menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan-

kegiatan guna mencapai tujuan penjualan. Prioritas dapat ditetapkan dalam 

bentuk tujuan penjualan dan produktivitas penjualan untuk berbagai sub 

divisi seperti produk dan teritorial. Dalam menyusun anggaran penjualan 

manajer berusaha merencanakan alokasi sumber-sumber baik fisik, 

keuangan maupun manusia ke berbagai yang harus dilaksanakan. 

2. Sebagai alat Pengawasan 

Untuk mengevaluasi dan mengawasi fungsi penjualan secara efektif, perlu 

diterapkan standar kerja tertentu. Dalam anggaran penjualan terdapat 

pendapatan dan pengeluaran penjualan yang dapat dijadikan standar, 

sehingga merupakan pembanding dan petunjuk evaluasi untuk kerja riil. 

Jika ditemui adanya penyimpangan, maka tindakan evaluasi dan perbaikan 

dapat dilakukan. 

 

2.3.5 Kegunaan Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan yang disusun mempunyai kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Secara umum 

Semua budget, termasuk budget penjualan, mempunyai tiga kegunaan 

yang pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian 

kerja dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen 

dalam memimpin jalannya perusahaan. 

 

 



2. Secara khusus 

Budget penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua budget dalam 

perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, 

budget penjualan harus disusun paling awal dari semua budget yang lain, 

yang ada dalam perusahaan. 

 

2.3.6 Konsep Anggaran Penjualan 

Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala 

kegiatan di bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran 

penjualan sebagai berikut: 

1. Dasar-dasar penyusunan anggaran 

1) Menyusun tujuan perusahaan 

2) Menyusun strategi perusahaan 

3) Menyusun forecast penjualan 

2. Menyusun anggaran penjualan 

1) Anggaran promosi dan advertensi 

2) Anggaran biaya penjualan 

3) Rencana pemasaran 

 

Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai pendekatan, 

masing-masing cara pendekatan mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda, 

sehingga perlu dipertimbangkan cara pendekatan mana yang paling 

menguntungkan. 

Dalam melakukannya perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti: 

1. Karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan, seperti: 

1) Luas Pasar 

(1) Bersifat Lokal 

(2) Bersifat Regional 

(3) Bersifat Nasional 

2) Keadaan Persaingan 

(1) Bersifat Monopoli 



(2) Bersifat Persaingan Bebas 

3) Kemampuan pasar Untuk Menyerap barang 

4) Keadaan/sifat konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen 

industri 

2. Kemampuan Finansial 

1) Kemampuan membayar riset pasar 

2) Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target 

penjualan atau modal kerja 

3) Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target 

penjualan 

3. Keadaan personalia 

1) Apakah jumlah tenaga kerja yang tersedia cukup, kurang atau 

kelebihan 

2) Apakah tenaga kerja yang tersedia mampu untuk melakukan tugas-

tugasnya agar target yang ditentukan tercapai 

4. Dimensi Waktu 

Hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila membuat rencana terlalu awal, 

kemungkinan akan terjadi perubahan keadaan juga perlu dipertimbangkan 

sampai seberapa lama rencana yang disusun tersebut masih reliable. 

 

2.3.7 Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Penjualan 

Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan meliputi: 

1. Penentuan dasar-dasar anggaran 

1) Penentuan relevant variable yang mempengaruhi penjualan 

2) Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan 

3) Penentuan strategi pemasaran yang dipakai 

2. Penyusunan rencana penjualan 

1) Analisis ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-

aspek makro, seperti: 

(1) Moneter 



(2) Pendidikan 

(3) Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dibidang 

ekonomi 

(4) Teknologi 

Dan menilai akibatnya terhadap permintaan produksi 

2) Melakukan analisis industri 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat 

mengenai produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. 

3) Melakukan analisis prestasi penjualan yang lain 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada 

masa lalu. Dengan kata lain untuk mengetahui market share yang 

dimiliki perusahaan dari masa lampau. 

4) Analisis penjualan yang akan datang 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mencapai target penjualan dimasa depan, dengan memperlihatkan 

faktor-faktor produksi seperti: 

(1) Bahan Baku 

(2) Tenaga Kerja Langsung 

(3) Kapasitas produksi 

5) Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan 

yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti 

masa lalu (forecast sales) 

6) Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan 

7) Menghitung laba-rugi yang mungkin diperoleh (Budgeted Profit) 

8) Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada 

pihak lain yang berkepentingan 

Langkah-langkah ini disusun untuk mempermudah pekerjaan manajer 

dalam menyusun anggaran. Dimulai dengan menyusun dasar-dasar anggaran 

secara jelas, dilanjutkan dengan penyusunan rencana penjualan yang harus 

mempertimbangkan analisis ekonomi, analisis industri, analisis penjualan masa 

lalu, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang, disamping kebijakan 



khusus yang perlu diambil sehubungan dengan keadaan tertentu, sehingga 

penyusunan anggaran dapat bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan. 

 

2.4     Pengertian Efektivitas  

Pengertian efektivitas menurut Kosasih (1990;33) adalah sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau 

program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan”. 

 

Sedangkan menurut Arens and Loebbecke (2000;798) efektivitas adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, whereas 

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

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kerja dalam pencapaian tujuan 

perusahaan yang telah dilakukan yang dihubungkan dengan tujuan perusahaan 

yang telah ditetapkan. 

 

2.4.1 Efektivitas Penjualan 

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan 

baik barang maupun jasa. Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, setiap perusahaan akan berusaha memperoleh pendapatan yang optimal. 

Sumber perolehan pendapatan adalah penjualan barang atau jasa. 

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”. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, penjualan adalah pengalihan 

hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjualan kepada pihak pembeli 

yang disertai dengan penyerahan tersebut. Yang dimaksud dengan penjualan 

disini adalah penjualan barang atau jasa yang merupakan objek utama dari operasi 

perusahaan yang berlangsung secara rutin, sedangkan penjualan yang tidak rutin 



dan hanya sekali, seperti penjualan aktiva tetap tidak termasuk dalam pengertian 

ini. 

Menurut Basu & Irawan (2003;404) tujuan penjualan adalah sebagai 

berikut: 

1. Target penjualan 

2. Mencapai volume penjualan tertentu 

3. Waktu dan kualitas 

4. Efisiensi biaya penjualan 

Dalam melaksanakan aktivitas penjualan, senantiasa menghadapi berbagai 

masalah yang bermacam-macam dan rumit. Apabila penjualan itu merupakan 

suatu bidang yang dinamis disertai dengan serangkaian kondisi yang berubah-

ubah sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai problema yang bermacam-

macam. Untuk mengatasi berbagai problema tersebut, maka diperlukan sekali 

adanya pengelolaan penjualan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian 

tindakan yang terpadu untuk mencapai sasaran penjualan keseluruhan, melalui 

penggunaan berbagai sumber daya organisasi. 

Oleh karena itu pengelolaan penjualan harus senantiasa dilaksanakan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan pola kebijaksanaan dan strategi yang telah 

dirumuskan sebelumnya, sehingga tujuan penjualan keseluruhan dapat tercapai. 

Sedangkan yang merupakan tindakan utama dari serangkaian tindakan yang 

terpadu dalam pengelolaan tersebut adalah perencanaan dan pengendalian yang 

menyeluruh, sedangkan komponen jumlah penjualan maupun jumlah biaya yang 

terkait dengan semua aktivitas penjualan yang bersangkutan tercakup dalam suatu 

rencana penjualan yang menyeluruh yaitu suatu anggaran penjualan. 

 Efektivitas penjualan adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian 

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

berada di tangan 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. 



 Efektivitas penjualan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan cara 

meningkatkan kualitas atau volume penjualan dengan melihat kemampuan 

perusahaan dalam menyalurkan barang-barang, menetapkan kebijakan-kebijakan, 

membuat strategi penjualan untuk memenangkan persaingan. 

 

2.5     Hubungan Anggaran Penjualan dengan Efektivitas Penjualan 

   Secara umum, anggaran penjualan mempunyai manfaat sebagai pedoman 

kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan juga sebagai alat pengawasan 

kerja. Pada prinsipnya, manajemen perusahaan memanfaatkan anggaran adalah 

untuk memudahkan dalam mengawasi suatu kegiatan menuju tujuan yang akan 

dicapai. 

 Dengan memanfaatkan anggaran penjualan maka perusahaan mempunyai 

perencanaan penjualan yang baik dan terarah, karena didalamnya terkandung 

tujuan bersama yang telah disepakati oleh tiap bagian yang terkait dalam 

penyususnan anggaran penjualan sehingga perusahaan memiliki pedoman kerja. 

Anggaran penjualan dijadikan dasar penyusunan anggaran lain yang ada 

diperusahaan dimana mencakup bagian-bagian yang terkait satu sama lain 

sehingga dalam pelaksanaannya terjadi koordinasi yang baik. Dalam hal 

pengawasan, anggaran penjualan mendukung pelaksanaan efektivitas penjualan di 

perusahaan, yaitu sebagai perbandingan dan dasar analisis. 

 Dengan adanya anggaran penjualan sebagai dasar perbandingan dan 

analisis dalam efektivitas penjualan, manajemen perusahaan dapat melakukan 

analisis dan penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dan kemudian dari penyimpangan tersebut dilakukan tindakan 

koreksi dengan segera yang disesuaikan situasi dan kondisi intern maupun ekstern 

perusahaan, sehingga pengawasan penjualan dapat dilaksanakan dengan efektif. 

Penyimpangan-penyimpangan tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan 

prestasi yang dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan dimasa yang 

akan datang. 

 Umpan maju memberikan dasar bagi pelaksanaan pengawasan saat 

kegiatan dilaksanakan, sedangkan umpan balik memberikan dasar bagi 



pengukuran efektivitas penjualan setelah suatu kegiatan dilaksanakan. Pada saat 

anggaran tersebut dilaksanakan maka pengawasan harus mulai diterapkan untuk 

mengukur kemajuan dianggaran tersebut. 

 Jadi anggaran penjualan yang digunakan sebagai alat perencanaan dan 

pengawasan, sangat mendukung pelaksanaan efektivitas penjualan oleh 

manajemen pada perusahaan. Perencanaan yang baik tanpa didukung oleh 

pengawasan yang efektif  mengakibatkan pemborosan dana dan waktu, demikian 

juga sebaliknya, tanpa perencanaan maka tidak dapat dilakukan pengawasan ke 

arah tujuan yang ingin dicapai. 

 Apabila anggaran penjualan yang telah disahkan oleh pimpinan 

perusahaan dapat tercapai mengandung arti bahwa aktivitas perusahaan secara 

operasional telah berjalan dengan baik. Disamping itu mengandung arti pula 

bahwa penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan anggaran penjualan sangat 

kecil, sehingga tujuan anggaran penjualan dapat tercapai walaupun mungkin tidak 

seratus persen terpenuhi karena faktor-faktor tersebut. 

 Dengan demikian anggaran penjualan memberikan manfaat bagi 

manajemen perusahaan dalam mendukung pelaksanaan efektivitas penjualan.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


