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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi situasi ekonomi dewasa ini, perusahaan dituntut untuk 

mengoptimalkan prestasinya baik dalam kinerja maupun mutu produk yang 

dihasilkan. Kemampuan perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya, yaitu 

menghasilkan laba yang maksimal dan mempertahankan eksistensinya di tengah 

krisis yang melanda Indonesia dengan harga yang tetap bersaing sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan tersebut untuk mengendalikan operasi 

perusahaannya. Perusahaan yang mampu mengendalikan operasi perusahaan 

secara efektif dan efisien dengan tidak mengabaikan mutu pelayanan kepada 

konsumennya akan mampu survive menghadapi persaingan yang semakin berat. 

Oleh karena itu, upaya yang tepat agar manajemen perusahaan dapat 

menjalankan fungsi manajerialnya secara efektif perencanaan, koordinasi, dan 

pengawasan yang memadai bagi perusahaan. Dengan adanya system anggaran 

diharapkan perusahaan dapat menyusun perencanaan dengan lebih baik, dapat 

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat 

mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Salah satu alat yang lazim 

dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan seluruh 

kegiatan perusahaan adalah anggaran. 

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh aktifitas perusahaan, sehingga fungsi manajemen yang lain, yaitu 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat berjalan dengan lancar. 

Setiap perusahaan mempunyai bentuk anggaran dan jenis anggaran yang 

berbeda. Dalam hal ini bentuk dan jenis anggaran yang digunakan disesuaikan 

dengan besar kecilnya perusahaan serta ragam kegiatan yang dijalankan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. Salah satu jenis anggaran yang harus dibuat oleh 

perusahaan adalah anggaran penjualan. 

Pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen. Sama 

seperti perencanaan, pengendalian juga harus dilakukan secara terus-menerus. 
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Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan nyata 

setiap komponen organisasi, dan melaksanakan tindakan korektif dalam hal ini 

jelas diperlukan. Pengendalian digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan, 

sasaran dan standar secara efisien dan efektif seperti yang telah ditentukan dalam 

perencanaan. 

Dengan adanya anggaran penjualan, kemungkinan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dapat segera diketahui atau dapat dicegah. Risiko 

terjadinya penyimpangan penjualan ini dikendalikan oleh manajemen dalam 

pengendalian penjualan dana anggaran penjualan. Anggaran penjualan dapat 

membantu manajemen dalam mengendalikan penjualan perusahaan sehingga 

kontinuitas perusahaan terjamin. 

Mengingat pentingnya anggaran penjualan bagi manager sebagai alat 

pengendalian penjualan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul 

“Fungsi Anggaran Penjualan Sebagai Alat Pengendalian Penjualan”.          

(Studi kasus pada PT ABADI MUKTI ) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Atas dasar latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasikan 

masalah dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah prosedur penyusunan anggaran penjualan yang dilaksanakan oleh 

perusahaan telah memadai. 

2.   Apakah anggaran penjualan berfungsi sebagai alat pengendalian penjualan 

pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari data dan 

informasi tentanf fungsi anggaran penjualan sebagai alat pengendalian penjualan 

pada PT ABADI MUKTI . 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1.  Mengetahui prosedur penyusunan anggaran penjualan pada perusahaan. 

2.  Mengetahui anggaran penjualan berfungsi sebagai alat pengendalian penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat: 

1.  Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis tentang fungsi anggaran 

penjualan sebagai alat pengendalian penjualan pada PT ABADI MUKTI . 

2.  Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi manajemen dalam penyusunan anggaran yang dapat mengendalikan 

penjualan dan diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dalam 

menentukan kebijakan penjualan di masa mendatang. 

3.  Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis berharap 

agar penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

penelitian berikutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

  Anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan sekaligus pengendalian, 

karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk menggunakan 

anggaran sebagai dasar dalam melaksanakan operasi perusahaan. 

Anggaran perusahaan atau yang lebih sering disebut Business Budget 

adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung 

jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Atau dapat 

pula dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun 

secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan 

secara kuantitatif dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan 

datang. 

Pada hakikatnya penggunaan system anggaran itu sebenarnya adalah untuk 

memudahkan dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Horngren dkk 

(1997;176), mengemukakan bahwa: 
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“ A budget is a quantitative expression for a set time period of a proposed   

future plan of action by managemant”. 

Anggaran adal;ah pernyataan kuantitatif dari rencana tindakan dan suatu 

alat Bantu untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan rencana ini.  

Manajer memformulasikan anggaran bagi organisasi secara keseluruhan atau 

untuk sub unit. 

Penggunaan anggaran di dalam perusahaan akan mendapatkan beberapa 

funsi yang cukup besar, antara lain: 

1. Terdapatnya perencanaan terpadu. 

2. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

3. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

4. Terdapatnya alat pengawasan yang baik. 

5. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

  Karena itulah anggaran dapat dijadikan sebagai alat Bantu yang memadai 

bagi manajemen dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Adapun yang 

dimaksud dengan pengendalian ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan 

langkah-langkah yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan untuk menjamin bahwa semua 

bagian dalam organisasi berfungsi secara konsisten dengan kebijaksanaan 

organisasi. 

Pengendalian merupakan usaha sistematik perusahaan untuk mencapai 

tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat 

tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. 

Sebagaimana telah diketahui pada kebanyakan perusahaan permasalahan 

yang paling berat dihadapi adalah masalah penjualan produk perusahaan. Baik 

produk perusahaan tersebut berupa barang ataupun jasa. Penjualan produk ini 

memerlukan perhatian yang khusus sehingga akan dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan anggaran penjualan merupakan 

hal yang sangat penting bagi perusahaan tersebut, karena atas dasar anggaran 

penjualan ini, seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan tersebut akan 

disusun perencanaannya. Hasil perbandingan antara realisasi dengan anggaran 
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selama satu tahun, umumnya merupakan faktor yang menentukan apakah kegiatan 

pelaksanaan anggaran dapat dikatakan berhasil atau perlu adanya perbaikan, 

apakah efisien dan efektif atau kurang efisien dan efektif. 

Jadi pada hakikatnya peranan anggaran penjualan adalah sebagai tolok 

ukur dalam pelaksanaan kegiatan penjualan di perusahaan. Dan agar anggaran 

penjualan dapat berperan sebagai tolok ukur, maka anggaran penjualan tersebut, 

perlu disusun sesuai dengan karakteristik anggaran secara memadai dan 

diterapkan dengan baik di dalam perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis mencoba merumuskan hipotesis. 

“Penyusunan anggaran penjualan yang dilaksanakan secara memadai 

berfungsi sebagai alat pengendalian penjualan”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif.  

Menurut Sugiyono (2002,28), pengertian deskriptif analisis adalah 

“Suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

perusahaan berdasarkan data fakta nyata pada situasi yang diselidiki, 

di mana fakta yang dikumpulkan disusun kemudian dianalisis”. 

Tujuan dari penelitian deskriftif adalah memberikan gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat yang 

diselidiki.  

Adapun untuk pengumpulan data digunakan cara sebagai berikut: 

1.  Studi Lapangan (Field Research) 

  Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang    

menjadi objek penelitian dan mengumpulkan data dengan cara: 
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1) Observasi 

Merupakan teknik penelitian pengamatan secara langsung terhadap objek 

yang diteliti. Dari informasi yang diperoleh, penulis dapat membuat 

analisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas. 

2) Wawancara 

Merupakan teknik penelitian dengan cara komunikasi langsung dengan 

pejabat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagian 

penjualan, bagian marketing, bagian akuntansi, bagian dokumen 

perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 

2.  Studi Kepustakaan (Library Research) 

    Merupakan salah satu cara untuk memperoleh atau mengumpulkan data 

dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku (literature) wajib, catatan-

catatan kuliah, dan buku-buku lainnya yang memiliki hubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka mendapatkan data yang digunakan untuk menyusun skripsi 

ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang bergerak di bidang 

property, yaitu PT ABADI MUKTI yang berlokasi di JL. Jamika Bandung, 

sedangkan waktu penelitian di mulai Bulan September 2005 sampai dengan Bulan 

November 2005. 

 

 

 

  

 


