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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Anggaran 

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud mencapai tujuan tertentu, yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan 

yang matang dengan di sertai cara pengendaliannya. Perencanaan merupakan 

dasar untuk mengadakan pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk 

pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran merupakan salah satu alat yang 

digunakan di dalam perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan. 

Dengan demikian anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

mengendalikan kegiatan perusahaan. 

 

2.1.1  Pengertian Anggaran 

 Anggaran merupakan salah satu alat di dalam perencanaan dan 

pengendalian operasi keuangan dalam suatu perusahaan, baik yang bertujuan 

untuk mendapatkan laba maupun yang tidak bertujuan mendapapatkan laba. Oleh 

karena itu, anggaran merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen 

perusahaan. 

 Ada beberapa pengertian tentang anggaran yang pada intinya mengandung 

makna yang sama hanya cara pengungkapannya yang berbeda. 

 Menurut Munandar ( 2001,1 ) pengertian anggaran adalah : 

“ Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 
yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit 
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(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu ( periode ) 
tertentu untuk masa yang akan datang”. 
 
Menurut Edy Sukarno ( 2002,169 ) pengertian anggaran adalah : 

“Anggaran merupakan rencana yang terorganisasi dan menyeluruh, 

dinyatakan dalam unit moneter untuk operasi dan sumber daya suatu 

perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang.” 

Menurut Mulyadi ( 2001,488 ) 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.” 

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 teoritis mengenai kegiatan suatu 
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”. 
 
Menurut Ellen Christina, M.Fuad, Sugiarto, Edi Sukarno ( 2001,1 ) 

pengertian anggaran adalah : 

“ 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 beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran 

merupakan suatu perencanaan tertulis yang dinyatakan dalam bentuk angka, 

mengenai kegiatan manajemen dalam periode waktu tertentu ( biasanya 1 tahun ) 

atau dengan kata lain, anggaran meliputi aspek perencanaan mengenai kegiatan-

kegiatan pada saat yang akan datang yang disusun oleh manajemen secara formal 

dan tertulis, dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya guna membantu 
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manajemen dalam rangka menjalankan fungsinya, terutama dalam hal fungsi 

perencanaan, koordinasi dan pengendalian. 

 

2.1.2  Perbedaan Anggaran dengan Ramalan 

 Penganggaran berbeda dengan ramalan ( forecasting ), ramalan ( forecast ) 

hanya semata-mata usaha memperkirakan apa yang akan terjadi, tanpa mengikat 

orang yang meramalkan bahwa perkiraannya akan terjadi. Suatu proyeksi bukan 

prediksi, tetapi suatu estimasi mengenai apa yang akan terjadi jika berbagai situasi 

dan kondisi timbul. 

 Perbedaan pengertian anggaran dan ramalan dapat diperinci dengan 

memberikan karakteristik anggaran dan ramalan, menurut Mulyadi ( 2001,489-

490 ), yaitu sebagai berikut : 

Karakteristik anggaran : 

1. Anggaran dinyatakan dalam bentuk nilai satuan uang, akan tetapi 

didukung dengan jumlah yang bukan satuan nilai uang (misalnya jumlah 

unit yang akan dijual). 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk 

menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran dibahas dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang 

lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah pada kondisi tertentu. 
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6. Secara periodik kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan 

selisihnya akan dianalisis serta dijelaskan. 

Karakteristik Ramalan ( forecast ) 

1. Ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam satuan 

selain   keuangan. 

2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu. 

3. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil 

yang diramalkan. 

4. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi. 

5. Ramalan akan selalu dimutakhirkan jika informasi baru menunjukkan 

perubahan kondisi. 

6. Penyimpangan dari yang diramalkan tidak dianalisis dengan formal atau 

secara berkala. Penyusun ramalan melakukan analisis terhadap 

penyimpangan hasil ramalan dengan apa yang diramalkan, namun tujuan 

analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuannya dalam melakukan 

ramalan. 

Berdasarkan uraian karakteristik tersebut, diambil kesimpulan bahwa 

ramalan hanya merupakam gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa 

yang akan datang, tanpa si peramal sendiri dibebani tanggung jawab atas apa yang 

telah diramalkan, sedangkan anggaran merupakan proses memutuskan apa yang 

akan dilakukan dimasa yang akan datang, dan jika anggaran telah ditetapkan, 

maka para manajer dibebani tanggung jawab untuk mancapainya. 



 12

Jadi jelaslah antara anggaran dan ramalan berbeda, akan tetapi ramalan 

mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu digunakan sebagai dasar di dalam 

penyusunan anggaran. Hal ini dapat di tinjau dalam penyusunan anggaran 

penjualan, dasarnya adalah peramalan penjualan ( sales forecasting ). 

 

2.1.3  Jenis Anggaran 

Menurut Ellen Christina, M.Fuad, Sugiarto, Edi Sukarno ( 2001,12 ) 

dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang 

lingkup/intensitas penyusunannya, fleksibilitasnya ataupun periode waktunya. 

1. Berdasarkan ruang lingkup/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 di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan 

administrasi. 

2. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi : 

a. Anggaran Tetap ( Fixed Budget ), yaitu anggaran yang disusun untuk 

periode waktu tertentu dengan volume yang sudah tertentu dan 

berdasarkan volume tersebut disusun rencana mengenai revenue, cost, dan 

expenses. 

b. Anggaran Kontinyu ( Continuous Budget ), yaitu anggaran yang disusun 

untuk periode waktu tertentu, dengan volume tertentu dan berdasarkan 
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volume tersebut diperkirakan besarnya revenue, cost dan expenses, namun 

secara periodik dilakukan penilaian kembali. 

3. Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi : 

a. Anggaran Jangka Pendek ( 1 tahun ) 

b. Anggaran Jangka Panjang ( lebih dari 1 tahun ) 

 

2.1.4  Penggolongan Anggaran 

 Sebagai alat bantu manajemen anggaran mempunyai lingkup yang luas, 

seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan akan terkait dengan anggaran 

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

mempunyai kegunaan sendiri-sendiri. Anggaran yang satu dengan yang lain akan 

berbeda agar tidak terkecoh oleh beragam jenis anggaran yang ada dalam 

perusahaan. Maka perlu di ketahui bagian penggolongan anggaran yang benar 

sehingga tidak menimbulkan kekeliruan di dalam memisahkan masing-masing 

anggaran yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

Anggaran dapat dikelompokan pada beberapa sudut pandang, seperti yang 

dikemukakan oleh  M. Nafarin (2000;17-20) adalah sebagai berikut : 

Ditinjau dari sudut pandang menurut dasar penyusunan atau 

fleksibilitasnya, maka anggaran dapat dibagi menjadi : 

1. Anggaran Variabel (Anggaran Fleksibel) 

Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval 

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

rangkaian anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat kegiatan 

yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 
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unit sampai 1.500 unit. Anggaran ini disebut juga  dengan anggaran 

fleksibel. 

2. Anggaran Tetap (Anggaran Statis) 

Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat 

kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 10.000 unit dan 

dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 

1.000 unit tersebut. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis. 

 Apabila ditinjau dari cara penyusunannya, maka anggaran dapat dibagi 

menjadi dua macam : 

1. Anggaran Periodik 

Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir 

periode anggaran. 

2. Anggaran Kontinu 

Anggaran kontinu merupakan anggaran yang mempunyai jangka waktu 

sangat pendek (misalnya dua bulan, empat bulan atau lima bulan). 

Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya setiap bulan dilakukan 

perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat untuk setahun mengalami 

perubahan sebagai penyesuaian dari situasi dan kondisi perusahaan. 

 Apabila ditinjau dari sudut pandang jangka waktunya, maka anggaran 

terdiri dari : 

1. Anggaran Jangka Panjang (Anggaran Strategis) 
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Anggaran strategis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu 

lebih dari satu tahun anggaran untuk keperluan investasi barang modal 

merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal (capital 

budget). Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal, 

biasanya hanya meliputi bidang-bidang khusus seperti: penjualan yang 

akan datang, biaya investasi, penelitian dan aktivitas pengembangan yang 

luas, kebutuhan akan modal, serta perencanaan laba. Anggaran jangka 

panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. 

2. Anggaran Jangka Pendek (Anggaran Taktis) 

Anggaran taktis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling 

lama sampai satu tahun, yang dapat meliputi jangka waktu tiga bulan, 

enam bulan atau dua belas bulan, tergantung sifat dan kebutuhan 

perusahaan. Anggaran jangka pendek dapat dibagi menjadi dua macam, 

yaitu anggaran periodik dan anggaran kontinyu. 

 Apabila menurut bidangnya, maka anggaran dapat digolongkan menjadi : 

1. Anggaran Operasional 

Anggaran Operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

Laporan Rugi/Laba dan merupakan perencanaan keseluruhan kegiatan 

perusahaan untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan. Anggaran 

operasional antara lain terdiri dari : 

a. Anggaran Penjualan 

b. Anggaran Biaya Pabrik, terdiri dari : 

1) Anggaran Biaya Bahan Baku 

2) Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 
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3) Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

c. Anggaran Beban Usaha 

d. Anggaran Laporan Rugi/Laba 

2. Anggaran Keuangan 

Anggaran Keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran Neraca. 

Anggaran keuangan ini disusun sebagai akibat terjadinya perubahan 

kekayaan, utang dan piutang perusahaan. Perubahan ini diakibatkan oleh 

kegiatan yang dilakukan perusahaan. Anggaran keuangan antara lain 

terdiri dari : 

a. Anggaran Kas 

b. Anggaran Piutang 

c. Anggaran Persediaan 

d. Anggaran Utang 

e. Anggaran Neraca 

Anggaran operasional dan anggaran keuangan tersebut apabila dipadukan 

disebut “Anggaran Induk (Master Budget)”. Anggaran induk yang 

mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek ini 

biasanya disusun atas dasar tahunan, yang dipecah lagi menjadi anggaran triwulan 

dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan. 

Menurut kemampuan menyusun, anggaran dapat digolongkan menjadi : 

1. Anggaran Komprehensif 

Anggaran komprehensif merupakan rangkaian dari berbagai macam 

anggaran yang disusun secara lengkap. Dalam penyusunannya terdapat 

beberapa pedoman umum yang perlu diperhatikan, yaitu : 
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a. Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari perusahaan. 

b. Mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan. 

c. Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek. 

Secara garis besar, isi dari anggaran komprehensif ini terdiri dari : 

a. Forecasting anggaran  

b. Variabel anggaran 

c. Analisis statistika dan Matematika 

d. Laporan anggaran 

Anggaran komprehensif mempunyai komponen-komponen yang berikut 

ini diuraikan secara lengkap, yaitu : 

a. Substantive Plan (Rencana Rill) 

Substantive plan merupakan suatu rencana yang mencerminkan 

materi-meteri yang ingin dicapai perusahaan secara formal dinyatakan 

secara umum maupun secara khusus. Rencana rill ini merupakan 

strategi yang digunakan perusahaan yang disesuaikan dengan nilai-

nilai yang dipegang oleh perusahaan. Berikut ini adalah aktivitas yang 

termasuk dalam kategori substantive plan : 

1) Tujuan umum perusahaan 

2) Tujuan khusus perusahaan 

3) Strategi perusahaan 

4) Instruksi rencana manajer eksekutif 

b. Financial Plan (Rencana Keuangan) 

Financial plan merupakan suatu penjabaran dari seluruh materi yang 

dituangkan dalam substantive plan ke dalam suatu anggaran yang 
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berdimensi keuangan (financial) dalam jangka waktu atau periode 

waktu tertentu. Financial plan merupakan suatu rencana yang 

mencakup tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan secara lebih 

rinci di dalam bentuk satuan yang dapat diperhitungkan. 

Berdasarkan jangka waktu, financial plan dibagi menjadi anggaran 

jangka panjang (strategic plan) dan anggaran tahunan (tactical plan). 

Anggaran jangka panjang merupakan rencana perusahaan dengan 

cakupan waktu yang panjang dan penekanannya pada pertimbangan 

profil perusahaan pada masa yang akan datang. Dalam anggaran 

jangka panjang ini tercermin perencanaan menyeluruh mengenai 

kagiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka panjang dan merupakan 

suatu kesatuan yang utuh dari rencana yang disusun untuk kegiatan 

setiap tahun. 

Sedangkan anggaran tahunan merupakan suatu rencana kegiatan 

perusahaan sacara rinci dalam satu tahun anggaran yang dinyatakan ke 

dalam anggaran operasional dan anggaran keuangan.  

2. Anggaran Parsial 

Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap dan 

hanya menyusun bagian tertentu saja. Misalnya perusahaan hanya dapat 

menyusun anggaran operasional karena keterbatasan kemampuan di 

perusahaan. 

Beberapa alasan perusahaan menyusun anggaran parsial, antara lain 

sebagai berikut : 
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a. Manajemen tidak mampu menyusun anggaran secara keseluruhan 

karena tidak adanya keahlian (skill), sehingga anggaran disusun sesuai 

kebutuhan. 

b. Terbatasnya data yang dibutuhkan tentang keseluruhan bagian dalam 

perusahaan. 

c. Terbatasnya dana untuk membuat anggaran secara menyeluruh, 

sehingga hanya disusun anggaran yang dibutuhkan saja. 

 

2.1.5 Manfaat Anggaran 

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat Bantu bagi manajemen dalam 

penyusunan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan perusahaan. 

Selain itu ada beberapa manfaat yang cukup besar jika anggaran dipergunakan 

dalam perusahaan, menurut Munandar (2001;10) terdapat beberapa manfaat atau 

keuntungan 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 di waktu 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 kesasaran yang telah 

ditetapkan. 
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3. Sebagai alat pengawasan kerja 

Anggaran berfungsi pula sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding 

untuk menilai 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. 

 Di samping beberapa manfaat yang telah disebutkan diatas, terdapat pula 

keuntungan yang lain dengan diterapkannya anggaran sebagai alat bantu 

manajemen. Perlu diakui bagi manajemen perusahaan yang belum terbiasa 

mengadakan penyusunan anggaran ini akan merupakan pekerjaan dan beban 

tambahan bagi perusahaan. Namun apabila manajemen perusahaan telah 

merasakan manfaat dari penggunaan anggaran di dalam perusahaannya, pada 

umumnya manajemen perusahaan tersebut akan bertekad untuk tetap 

mempergunakan anggaran sebagai alat Bantu dalam penyusunan perencanaan, 

koordinasi, dan pengendalian yang dipimpinnya. 

 

2.1.6 Kelemahan Anggaran 

Meskipun begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun 

anggaran, tetapi masih banyak kelemahan yang membatasi anggaran, 

sebagaimana yang telah digunakan oleh M. Nafarin ( 2000,13 ) yaitu : 
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1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga 

mengandung unsur ketidakpastian. 

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga 

yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun 

anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran 

tidak akan efektif. 

Walaupun demikian banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari 

program penganggaran tersebut diatas, meskipun keuntungan dalam praktek 

sesungguhnya tidak selalu jelas kelihatan, hal ini karena adanya kondisi-kondisi 

yang berubah dengan cepat dalam dunia usaha. 

 

2.1.7 Proses Penyusunan Anggaran 

Penyusunan anngaran 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 

manager 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 knee 

2. Preparing the budget 
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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 berbagai perusahaan. 

2. Mempersiapkan anggaran pada dasarnya terdapat dua cara untuk 

membuat perkiraan sebagai dasar untuk anggaran, yaitu : 

a. Membuat ramalan statistic, yaitu analisis matematika tentang 

kondisi bisnis secara umum, kondisi pasar dan kurva 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 dilakukan sebagai alat 
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pemotivasi dan sebagai standar pembanding 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, maka anggaran tersebut 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 perusahaan dan disajikan bagi pusat-pusat 

pertanggungjawaban untuk melaksanakan rencana tersebut. 

Menurut Ellen Christina dan kawan-kawan ( 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 

variabel dalam mencapai tujuan, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
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system manajemen ilmiah, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara 

efektif, mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anggotanya 

dan mempunyai kemampuan untuk mendorong adanya partisipasi. 

Anggaran yang telah disusun dan disahkan tersebut merupakan tanggung 

jawab manajer setiap divisi dan organisasi dibawahnya, dan harus diambil 

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

 

2.2 Anggaran Penjualan 

Dalam suatu perusahaan, anggaran penjualan harus disusun paling awal 

karena merupakan dasar dalam penyusunan anggaran yang lainnya. Hal ini karena 

penjualan umumnya merupakan faktor kritis yang dihadapi oleh perusahaan dan 

juga umumnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjual 

hasil produksinya adalah terbatas. Banyak perusahan yang mempunyai 

kemampuan produksi jauh lebih tinggi dibandingkan penjualannya, sehingga 

dapat dikatakan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya 

aktivitas-aktivitas yang lain, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun 

paling dahulu dari anggaran yang lainnya. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Pengertian anggaran penjualan menurut Munandar ( 2001,49 ) adalah 

sebagai berikut : 

“ yang dimaksud dengan Anggaran penjualan ialah Anggaran 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 
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dijual,  harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat             
( daerah ) penjualannya.” 

 
Pengertian anggaran penjualan menurut M. Nafarin ( 2000,23 ) adalah 

sebagai berikut : 

“merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan pada umumnya 

anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun 

anggaran lainnya.” 

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa anggaran penjualan hanyalah 

merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan dibidang 

pemasaran, produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat berupa barang atau 

jasa. Penjualan produk ini memerlukan perhatian yang khusus supaya dapat 

mencapai target yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran penjualan 

merupakan hak yang sangat penting bagi perusahaan, karena atas dasar anggaran 

penjualan ini seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan akan disusun 

perencanaannya.  

Pada umumnya anggaran penjualan disusun untuk jangka pendek dan 

jangka panjang. Anggaran penjualan jangka pendek akan menjadi pedoman 

pelaksanaan penjualan produk perusahaan yang akan digunakan di dalam 

perusahaan. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, maka anggaran penjualan 

jangka pendek perlu disusun secara rinci sehingga tidak menimbulkan penafsiran 

yang beraneka ragam. Dengan rincian yang jelas manajemen perusahaan yang 

akan melaksanakan anggaran tersebut akan terhindarkan dari keragu-raguan dan 

kesulitan. 
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Anggaran penjualan jangka panjang merupakan anggaran yang disusun 

secara garis besar saja, yang akan memperlihatkan gambaran penjualan jangka 

panjang dalam perusahaan tersebut. 

Anggaran penjualan juga biasa disebut dengan anggaran kunci, karena 

berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian 

pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Penjualan merupakan ujung tombak 

dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba yang maksimal. Karena itu 

anggaran penjualan disusun terlebih dahulu dan merupakan dasar dalam 

penyusunan anggaran lainnya. Kesalahan dalam penyusunan anggaran 

penjualanakan mengakibatkan anggaran yang lain juga menjadi salah. 

Menurut Agus Ahyari ( 2000,23-24 ) ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan adalah sebagai berikut : 

1) Rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. 

Anggaran penjualan, hendaknya menyebutkan jenis produk yang akan di 

jual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Untuk 

keperluan pengawasan masing-masing produk yang dijual tersebut perlu 

diketahui jumlahnya, walaupun pada akhirnya seluruh penjualan harus 

dijumlahkan. 

2) Rincian daerah pemasaran 

Bagi perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas, 

perlu untuk memperlihatkan kemana saja produk pemasaran tersebut akan 

dijual dalam menyusun anggaran penjualannya. Daerah pemasaran yang 

luas ini dapat dibagi menjadi beberapa daerah pemasaran dengan dasar-
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dasar tertentu yang sesuai dengan kondisi perusahaan, misalnya letak 

geografis dan pembagian atas dasar kota tujuan. 

3) Deskriminasi harga 

Beberapa perusahaan menetapkan harga yang sama bagi penjualan 

produksinya untuk daerah pemasaran. Tetapi ada pula beberapa 

perusahaan yang menetapkan kebijakan deskriminasi harga untuk daerah 

yang berbeda. Bagi perusahaan-perusahaan yang menetapkan kebijakan 

deskriminasi harga, harus menentukan harga yang jelas untuk masing-

masing daerah sehingga pelaksanaannya dapat di awasi dan diketahui 

dengan mudah. 

4) Potongan harga 

Pembeli atau distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau 

membayar dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan potongan 

harga. Untuk memudahkan pengawasan penjualan, maka dalam anggaran 

yang disusun seharusnya disebutkan seberapa banyak potongan yang akan 

diberikan oleh perusahaan sehubungan pembelian dengan persyaratan-

persyaratan khusus tersebut. 

Bagi perusahaan-perusahaan yang rutin memberikan potongan pembelian, 

akan lebih baik bila anggaran penjualan yang disusun dilengkapi dengan 

anggaran potongan pembelian, sehingga mudah di awasi. Anggaran 

potongan pembelian ini dapat digabungkan dengan anggaran penjualan 

tetapi ada pula yang disusun sendiri. 

5) Rincian penjualan bulanan 
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Pada umumnya anggaran penjualan disusun untuk satu periode atau satu 

tahun dan dilengkapi dengan rincian penjualan. Beberapa perusahaan yang 

mendasarkan penyusunan anggaran penjualan dari distributor, agen dan 

pengecer, biasanya menyusun perencanaan penjualan produk perusahaan 

menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada, bagi perusahaan yang 

menyusun peramalan penjualan tahunan, perencanaan penjualan bulanan 

ini akan dilaksanakan atas dasar pola penjualan bulanan yang telah ada 

dari beberapa periode yang telah lalu, baru kemudian dijadikan 

perencanaan tahunan. Atas dasar pola ini ditentukan berapa besar jumlah 

penjualan perbulan pada periode yang bersangkutan. 

Dengan mempertimbangkan beberapa hal diatas, maka anggaran penjualan 

produk perusahaan dapat disusun. Semakin jelas anggaran penjualan dalam 

perusahaan tersebut disajikan, semakin mudah pula manajemen perusahaan yang 

bersangkutan melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan 

penjualan. 

 

2.2.2 Kegiatan Penjualan 

Kegiatan penjualan memperlihatkan berbagai kegiatan sejak timbulnya 

pesanan penjualan sampai dengan penerimaan termasuk kegiatan pencatatan 

pesanan ( order ) yang diterima, pencatatan akibat materiil dan finansial dari 

penjualan ini melibatkan beberapa bagian yaitu : bagian penjualan, bagian 

gudang, bagian pengiriman, bagian piutang, bagian kredit, bagian akuntansi dan 

bagian kas. 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto( 2001,171 ) kegiatan penjualan : 
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1) Mencari pesanan sesuai rencana dengan tingkat penjualan 

menguntungkan. 

2) Mencatat pesanan-pesanan (order) yang diterima. 

3) Mengeluarkan dokumen perintah mengeluarkan barang (delivery 

order) dan mengawasi pengiriman. 

4) Mencatat akibat-akibat materiil dan finasial dari aktivitas penjualan. 

5) Membuat faktur penjualan. 

6) Menyusun data statistik penjualan. 

7) Menyusun laporan penjualan. 

 

2.2.3 Dasar Penyusunan Anggaran Penjualan 

Secara umum anggaran mempunyai kegunaan pokok, yaitu sebagai 

perencanaan, pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, alat pengawasan kerja, 

dan alat evaluasi kerja yang membantu manajemen dalam menjalankan 

perusahaan. Secara khusus anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan 

semua anggaran-anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang 

menghadapi para pesaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari 

semua anggaran lain yang ada didalam perusahaan. 

Dasar utama penyusunan anggaran penjualan adalah hasil peramalan 

penjualan yang telah dilaksanakan dengan mempergunakan model-model yang 

sesuai dengan keadaan perusahaan. Manajemen perusahaan perlu untuk 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang ada, disamping kebijakan 

khusus yang perlu diambil sehubungan dengan keadaaan tertentu. Dalam 

menetapkan jumlah penjualan yang akan dianggarkan pada periode yang akan 
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datang, kemampuan finansial, kemampuan ekonomis dan kemampuan teknis 

harus dipertimbangkan secara bersama-sama. 

Kemampuan finasial adalah kemampuan perusahaan, khususnya dalam 

pendayagunaan dana untuk mendukung target penjualan sesuai dengan hasil 

peramalan penjualan yang ada. Karena peramalan penjualan yang dilaksanakan 

biasanya didasarkan pada penjualan-penjualan yang telah lalu. Karena peramalan 

penjualan yang dilaksanakan biasanya didasarkan pada penjualan-penjualan 

produk akan meningkat dengan pesat. Sehubungan dengan hal ini manajemen 

perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan modal kerja untuk mendukung 

perencanaan penjualan tersebut. Apakah modal kerja yang tersedia serta modal 

kerja tambahan yang dapat diusahakan oleh manajemen perusahaan tersebut dapat 

mendukung target penjualan sebagaimana yang telah diterapkan dalam peramalan 

penjualan atau tidak, jika tidak maka manajemen perusahaan perlu untuk 

membatasi diri kepada terdapatnya keterbatasan dalam modal kerja ini. 

Apabila perusahaan tersebut berusaha untuk mencapai target penjualan 

sesuai dengan target penjualan yang ada, maka dapat timbul kekuatiran 

kekurangan modal kerja yang justru dapat mengancam likuiditas perusahaan serta 

menimbulkan gangguan pelaksanaan produksi dalam perusahaan tersebut. 

Kemampuan teknis adalah bahwa dengan target penjualan yang ada 

tersebut perusahaan masih bergerak dalam skala yang ekonomis. Perlu diketahui 

bahwa penambahan volume penjualan pada mulanya akan menambah keuntungan 

perusahaan tersebut, tetapi jika penambahan keuntungan penjualan ini dilakukan 

terus sampai dengan saat tertentu, penambahan keuntungan ini akan terhenti  dan 

akhirnya justru berkurang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah jumlah 
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yang akan dijual menurut hasil peramalan penjualan produk perusahan ini masih 

berada dalam skala yang ekonomis atau berada dalam tingkat produksi yang 

menguntungkan perusahaan. 

Kemampuan teknis adalah kemampuan perusahaan dilihat dari aspek 

teknis, yang sering disebut sebagai kapasitas yang tersedia. Dari hasil peramalan 

penjualan produk perusahaan tersebut perlulah diperhatikan apakah kapasitas 

terpasang yang ada didalam perusahaan dapat mendukung target penjualan 

perusahaan jika tidak tentunya harus membatasi diri dengan kapasitas yang 

tersedia kecuali dapat diupayakan dengan cara lain misalkan, sub kontrak, 

mengadakan perluasan dan sebagainya. Untuk menentukan suatu perusahaan 

perlu diperluas atau tidak, perlu disusun perencanaan penjualan jangka panjang 

yang dapat mempermudah pertanggungjawaban. Perusahaan akan berada dalam 

posisi yang berbahaya, apabila memutuskan mengadakan perluasan dengan 

adanya target penjualan yang melebihi kapasitas terpasang dalam suatu periode, 

tanpa mendasarkan diri kepada perencanaan jangka panjang yang disusun. 

Disamping kemampuan perusahaan yang harus dipertimbangkan, 

manajemen dapat pula menentukan beberapa kebijakan khusus atas hasil 

peramalan penjualan yang telah disusun tersebut. Atas dasar hal ini maka 

perencanaan penjualan yang ditetapkan mungkin akan mempunyai sedikit 

perbedaan dengan peramalan penjualan produk perusahaan yang telah disusun 

tersebut. 
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2.2.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

Penjualan 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-taksiran 

yang termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

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

faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. 

Menurut Ellen Christina, M. Fuad, Sugiarto, Edi Sukarno ( 2001,34 ) 

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan secara garis besar dibedakan menjadi : 

1) Faktor-faktor intern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat 

dalam perusahaan sendiri, antara lain : 

a) Penjualan tahun-tahun yang lalu 

b) Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan 

c) Kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya 

d) Tenaga kerja yang dimiliki 

e) Modal yang tersedia 

f) Fasilitas-fasilitas lain 

Terhadap faktor-faktor intern ini perusahaan masih dapat mengatur dan 

menyesuaikan faktor-faktor ini dengan apa yang diinginkan untuk masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, faktor-faktor intern ini sering disebut 

faktor-faktor yang dapat diatur dan diawasi ( controllable ). 
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2) Faktor-faktor ekstern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat 

diluar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap anggaran 

penjualan perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a) Keadaan persaingan di pasar 

b) Posisi perusahaan di pasar 

c) Tingkat pertumbuhan penduduk 

d) Tingkat penghasilan masyarakat 

e) Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan 

perusahaan ( demand elasticity ) akan mempengaruhi perencanaan 

harga jual dalam anggaran penjualan yang disusun. 

f) Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat 

g) Berbagai kebijakan pmerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan keamanan 

h) Keadaan perekonomian nasional maupun internasional 

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

serta kemungkinan perubahannya dan sebagainya 

Perusahaan tidak mampu mengatur faktor-faktor ekstern ini sesuai dengan 

apa yang diinginkan untuk masa yang akan datang, sehingga perusahaan 

harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor ekstern tersebut sebagai 

faktor yang tidak dapat diatur dan diawasi ( uncontrollable ). 
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2.2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Untuk penyusunan anggaran penjualan, maka langkah-langkahnya 

menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri ( 2003,127 ) adalah : 

1) Penentuan dasar-dasar anggaran 

a) Penentuan relevant valiabel yang mempengaruhi penjualan ; 

b) Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan ; 

c) Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

2) Penyusunan rencana penjualan 

a) Analisa ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap 

aspek-aspek makro seperti : (a) moneter, (b) kependudukan, (c) 

kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan(d) 

teknologi. 

b) Melakukan analisa industri, yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang 

dihasilkan oleh industri.  

c) Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu, yang dilakukan 

untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan 

kata lain untuk mengetahui market share yang dimiliki 

perusahaan di masa lampau. 

d) Analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang, yang 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai 

target penjualan di masa depan, dengan memperhatikan faktor-

faktor seperti : (a) bahan mentah, (b) tenaga kerja, (c) kapasitas 

produksi dan (d) keadaan permodalan. 
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e) Menyusun forecast penjualan yang diharapkan dengan 

anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu ( 

forecast sales ). 

f) Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan ( budgeted 

sales ). 

g) Menghitung rugi atau laba yang mungkin diperoleh ( budgeted 

profit ). 

h) Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui 

pihak lain yang berkepentingan. 

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

Banyak pegertian yang diberikan para ahli mengenai efevtifitas untuk 

memperjelas pengertian tersebut, penulis akan memberikan beberapa pengertian 

efektivitas. 

Menurut Komarudin ( 1994,269 ) efektivitas diuraikan sebagai berikut : 

“ Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan ( atau kegagalan ) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.” 

Dengan demikian efektif atau tidaknya suatu efektivitas penjualan terlihat 

dari apakah tujuan perusahaan tercapai atau tidak. Tercapainya tujuan manajemen 

harus pula diukur dengan efisiensinya, karena pada kenyataannnya suatu tujuan 

mungkin saja dapat dicapai, meskipun banyak dilakukan pemborosan-pemborosan 

dalam upaya pencapaian tujuan. Dengan kata lain, ternyata manajemen yang 
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efektif tidak selalu di ikuti dengan manajemen yang efisien, tetapi sebaiknya 

manajemen yang efektif dengan manajer yang efisien. 

 

2.4 Pengendalian Penjualan 

2.4.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian merupakan suatu kebijakan, prosedur dan praktek yang 

diterapkan oleh manajemen untuk mengelola perusahaan dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, hal ini mencakup koreksi 

atas kekurangan, kelemahan dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian 

operasi agar selaras dengan patokan yang digunakan. 

 Pengertian pengendalian menurut Welsch Hilton and Gordon, dalam 

bukunya yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy ( 2000,4 ) adalah 

sebagai berikut : 

“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efektif yang memungkinkan tercapainya tujuan 

perusahaan”. 

Jadi pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan 

membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolak ukur atau 

standar yang telah ditetapkan. Pengendalian meyangkut pengambilan tindakan 

yang segera dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan berkembang 

menjadi kerugian besar. 
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2.4.2 Proses Pengendalian 

 Proses pengendalian menurut Welsh Hilton and Gordon, yang 

diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy ( 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 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 

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. 
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2.4.3 Jenis-jenis Pengendalian 

 Menurut Welsh Hilton and Gordon yang diterjemahkan 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 disispkan dan 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 di masa yang 

akan datang. 

 

2.4.4 Pengendalian Penjualan  

Pengendalian penjualan dapat dilakukan dengan adanya laporan aktivitas 

penjualan yang dibandingkan dengan anggaran penjualan untuk mengetahui 

sebab-sebab terjadinya selisih. 

  Pengertian pengendalian penjualan menurut Wilson and Campbell yang 

diterjemahkan oleh Tjintjin Felix Tjendera (1997;259), adalah sebagai berikut : 

 “Pengertian pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan   

penelitian yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode 

dan pelaksanaan sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan 
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yang dikehendaki, dengan biaya yang  wajar, yang  menghasilkan  laba 

kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang 

diharapkan atas investasi (Return on Investment=ROI)”. 

 

 Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pengendalian penjualan meliputi 

analisis, penelaahan dan penelitian yang telah di lakukan terhadap kebijakan, 

prosedur dan metode, dan pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai 

volume penjualan yang diinginkan dengan biaya standar, dan menghasilkan laba 

kotor, dalam mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi modal. 

Jadi penjualan harus dikendalikan supaya dapat dicapai hasil pengendalian yang 

optimal atas investasi 

 Laba bersih optimum hanya dapat dicapai apabila terdapat hubungan antara 

empat faktor dibawah ini, yaitu : 

1.  Investasi dalam modal kerja dan fasilitas 

2.  Volume penjualan  

3.  Biaya operasional 

4.  Laba kotor 

 Pengendalian dalam fungsi penjualan sebaiknya dipandang sebagai kegiatan 

komprehensif yang meliputi volume penjualan, hasil penjualan dan biaya-biaya 

distribusi. Pengendalian yang efektif menetapkan bahwa volume penjualan dan 

biaya-biaya distribusi harus dipandang sebagai satu permasalahan, bukan sebagai 

dua permasalahan yang terpisah dan tidak ada kaitannya sama sekali. 

 Teknik-teknik analisis untuk meningkatkan volume penjualan, yaitu : 
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1. Analisis dari penjualan masa lalu dalam hubungannya dengan kelemahan dari 

anggaran penjualan dan melaporkannya. 

2. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan untuk menentukan anggaran 

penjualan secara menyeluruh yang cocok dan  melaporkan ketaatan 

pelaksanaannya sesuai dengan rencana. 

3. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menyusun standar 

penjualan. 

4. Pembuatan analisis biaya yang wajar dan analisis investasi untuk digunakan 

dalam menentukan harga jual. 

  Dengan demikian pengendalian penjualan dilaksanakan dengan adanya 

laporan kegiatan penjualan yang dibandingkan dengan anggaran penjualan untuk 

mengetahui besar selisih dan sebab-sebab terjadinya selisih tersebut. 

 

2.5 Hubungan Anggaran Penjualan dengan Efektivitas Pengendalian 

Penjualan 

Sebagaimana telah diketahui bahwa anggaran penjualan memiliki manfaat 

sehingga alat pengendalian yaitu melalui anggaran penjualan manajemen dapat 

melihat penyimpangan yang terjadi atas selisih penjualan yang sebenarnya telah 

dilakukan dengan yang direncanakan atau anggaran serta menganalisis, sehingga 

manajer dapat mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar penjualan 

yang dikehendaki dapat dicapai. 

Masalah penjualan yang ada dalam perusahaan bukanlah masalah yang 

sederhana, tetapi merupakan masalah yang beraneka ragam, karena penjualan 

merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan kondisi yang terlalu 
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berubah-ubah sehingga terjadi masalah yang baru dan berbeda. Masalah-masalah 

umum yang terdapat dalam pengolahan penjualan yaitu produk, penetapan harga, 

distribusi, metode penjualan, organisasi, perencanaan dan pengendalian. Keenam 

jenis masalah tersebut diatas dapat ditemukan pada setiap perusahaan, baik 

perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Oleh karena adanya masalah-masalah 

tersebut diatas maka dibutuhkan suatu alat pengendalian yaitu pengendalian 

penjualan. 

Dengan adanya pengendalian penjualan maka dapat dilakukan analisa dan 

penelitian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan 

sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dengan segera dilakukan 

tindakan koreksi dan disesuaikan dengan situasi beserta kondisinya, agar volume 

yang diinginkan perusahaan tercapai. Agar pengendalian terhadap penjualan dapat 

berjalan lancar, maka dibutuhkan alat Bantu bagi manajemen yaitu anggaran, 

karena anggaran adalah salah satu alat yang dapat melaksanakan fungsi 

perencanaan. 

Agar dapat mencapai tujuan anggaran penjualan sebagai alat bantu dalam 

mendukung efektivitas pengendalian penjualan, maka perku dilakukan cara 

dengan membandingkan dan menganalisa antara anggaran dengan actualnya. 

Apabila terdapat penyimpangan anggaran yang cukup material, maka perlunya 

segera diambil tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih 

besar bagi perusahaan. 

Pada umumnya perusahaan saat ini menghadapi kesulitan di bidang 

pemasaran, maka akan lebih baik apabila penyusunan anggaran di mulai dari 

anggaran penjualan. Karena secara umum anggaran mempunyai kegunaan pokok 
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yaitu sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan 

kerja yang membantu manajer dalam memimpin jalannya perusahaan sedangkan 

secara khusus anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan anggaran 

penjualan yang telah ditetapkan dapat dicapai, berarti operasi perusahaan telah 

berjalan dengan baik, berarti pula bahwa anggaran penjualan dapat mendukung 

efektivitas pengendalaian penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


