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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Fungsi 

 Salah satu alat yang utama bagi pimpinan perusahaan dalam membuat 

usahanya menjadi produktif adalah akuntansi yang modern, oleh karena itu 

perusahaan memerlukan alat Bantu yang mempunyai fungsi dalam mengarahkan 

dan mengendalikan perusahaan. 

 Menurut syahrul dan Muhammad afdinizar (2000; 412) pengertian fungsi 

adalah: 

1.   Merupakan suatu jabatan kedudukan 

2. Kegunaan akan suatu hal 

  

2.2 Anggaran 

 Anggaran (budget) berfungsi sebagai alat perencanaan sekaligus sebagai 

alat pengendalian dan telah banyak dipergunakan secara umum dalam setiap 

perusahaan. Dalam suatu perusahaan, anggaran yang merupakan alat perencanaan 

sebagai tolok ukur dalam melaksanakan kegiatannya dan penyusunannya harus 

dilakukan dengan baik agar fungsinya sebagai alat pengendalian dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

2.2.1   Pengertian Anggaran 

 Anggaran merupakan rencana manajemen untuk keperluan perencanaan 

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

oleh pelaksana anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. 

 Menurut Indriyo dan Najmudin (2003;3-4) budget memiliki 4 unsur, 

sebagai berikut: 

1. Rencana, 

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, 

3. Dinyatakan dalam unit moneter, 
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4. Jangka waktu tertentu yang akan datang. 

 

Rencana adalah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan dating. Budget merupakan 

suatu rencana, karena budget merupakan penentuan terlebih dahulu tentang 

kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. 

Meliputi seluruh kegiatan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan. Agar budget dapat berfungsi sebagai alat koordinasi 

kerja dan alat pengawasan, maka kegiatan perusahaan harus digambarkan secara 

keseluruhan. 

Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang aneka-ragam. Adapun unit 

moneter yang berlaku di Indonesia ialah unit “rupiah”. Unit moneter ini sangat 

penting untuk diperhatikan mengingat bahwa masing-masing kegiatan perusahaan 

yang beraneka-ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit yang berbeda-

beda. Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan semua kesatuan yang berbeda 

tersebut, sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, diperbandingkan serta 

dianalisis lebih lanjut. 

Jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa apa 

yang dimuat di dalam budget adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang 

akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 

 

2.2.2 Jenis – jenis anggaran 

Menurut Ahyari (1994;11-19) anggaran dibagi ke dalam beberapa jenis 

antara lain : 

1. Berdasarkan Isi Anggaran 

a. Anggaran Laba Rugi (Income Statement Budget) 
Anggaran ini didukung oleh anggaran penjualan, anggaran 
produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja 
langsung, dan sebagainya. 
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b. Anggaran Neraca (Balance Sheet Budget) 
Anggaran ini didukung oleh anggaran kas, anggaran 
piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, 
anggaran hutang, dan sebagainya. 

2. Berdasarkan Jangka Waktu 
a. Anggaran Strategis (Strategical Budget) 

Merupakan anggaran jangka panjang, berisikan hal-hal 
yang bersifat umum seperti misalnya kebijakan 
perusahaan dalam jangka panjang, gambar perkembangan 
perusahaan  dalam jangka panjang. 

b. Anggaran Taktis 
Merupakan anggaran jangka pendek atau anggaran 
operasional. Di dalam anggaran operasi segala kegiatan 
yang akan dilaksanakan diberikan rincian yang jelas, 
sehingga mudah untuk diterapkan dalam perusahaan. 

� Anggaran Periodik (Periodical Budget) merupakan 
anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu 
(pada umumnya satu(1) tahun) 

� Anggaran Kontinyu (Continual Budget) merupakan 
anggaran yang disusun dalam jangka waktu yang 
sangat pendek, missal tiga, empat, lima bulan, 
dalam jangka waktu anggaran ini akan disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan 
tersebut. 

3. Berdasarkan Fleksibilitas 
a. Anggaran Tetap (Fixed Budget) merupakan suatu 

anggaran     yang disusun atas dasar satu tingkat kapasitas 
tertentu. 

b. Anggaran Variabel (Variabel Budget) merupakan suatu 
anggaran yang disusun berdasarkan atas interval 
(beberapa) kapasitas tertentu, dimana berbagai tingkat 
kapasitas tersebut mungkin dipergunakan dalam 
perusahaan. 

4. Berdasarkan Segi Kelengkapan 
a. Anggaran Komprehensif, merupakan anggaran yang 

disusun secara lengkap dan menyeluruh dari kegiatan di 
dalam perusahaan yang bersangkutan. Pedoman umum 
yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran 
komprehensif: 

• Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas 
daril perusahaan 

• Mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan 
secara keseluruhan 

• Menyusun rencana jangka panjang dan pendek 
b. Anggaran Parsial, merupakan anggaran yang disusun 

sebagian saja yang meliputi bidang-bidang tertentu saja 
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atau mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas. 
Perusahaan menyusun anggaran parsial disebabkan oleh 
beberapa alasan, antara lain: 

• Perusahaan tidak mampu untuk menyusun 
anggaran secara keseluruhan karena tidak ada 
keahlian, sehingga anggaran yang dibuat hanya 
sebagian yang diperlukan saja 

• Tidak tersedaianya data yang lengkap tentang 
seluruh bagian yang ada dalam perusahaan  

• Perusahaan kekurangan biaya untuk membuat 
anggaran yang lengkap sehingga disusun 
anggaran yang perlu saja. 

 
 

2.2.3 Fungsi anggaran 

 Menurut Mulyadi (2001; 502), yaitu : 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja  
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan 

perusahaan di masa yang akan datang 
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasai intern yang 

menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang 
menghubungkan manajer bawah dengan manjer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai 
pembanding hasil operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 
manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mampengaruhi dan memotivasi 
manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan 
efesien sesuai dengan tujuan organisasi. 

 
Ellen Christina dkk (2001; 2), mengemukakan bahwa fungsi anggaran 

sebagai berikut: 

1. Adanya Perencanaan Terpadu 

Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan 

rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai 

kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran 

merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan 

perencanaan maupun pengendalian. 
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2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perusahan  

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen 

puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik 

akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman 

yang baik tentang operasi perusahan dan bawahan akan mendapatkan 

pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, 

penyusunan angaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi 

perubahan dalam lingkungan dan melakukan penyesuaian sehinga kinerja 

perusahaan dapat lebih baik. 

3. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja  

Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem 

anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

karnanya sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antarbagian (divisi) secara keseluruhan. 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa 

dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat 

dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan, diperlukan pemahaman 

yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa 

didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah dari pada 

manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara 

sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil untuk dicapai 

karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi 

akanmenimbulkan frustasi atau ketidakpuasan. Sebaliknya penetapan standar 

yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, 

menurunkan laba dan semangat kerja. 

5. Sebagai Alat Evaluasi Kegiatan Perusahaan  

Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan 

memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan 

langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan 
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cara yang baik, artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang 

dianggap paling menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin 

terjadi dalam operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi 

masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya. 

 

2.2.4 Hubungan Anggaran dengan Fungsi-fungsi Manajemen 

M. Munandar (2000;12) memberikan pengertian manajemen sebagai berikut: 

“Secara sederhana, manajeman diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk 

mengadakan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

dan pembimbingan (directing), pengkoordinasian (coordinating), serta 

pengawasan (controlling) terhadap orang-orang dan barang-barang, untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan.” 

 

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa ada lima fungsi manajemen, yaitu: 

1. Menyusun rencana untuk dijadikan pedoman kerja (planning) 

2. Menyusun struktur organisasi kerja yang merupakan pembagian 

wewenang dan tanggung jawab kepada para karyawan perusahan 

(organizing) 

3. Membimbing, memberi petunjuk, dan mengarahkan para karyawan 

(directing). 

4. Menciptakan koordinasi dan kerjasama yang serasi diantara semua 

bagian yang ada dalam perusahaan (lead ing/coordinating). 

5. Mengadakan pengawasan terhadap pekerjaan para karyawan dalam 

merealisasikan apa yang tertuang didalam rencana perusahaan yang telah 

ditetapkan (controlling). 

Sebagaimana diatas telah diutarakan, fungsi pokok anggaran adalah 

sebagai alat perencanaan, alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat 

pengendalian. Bilamana dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen 

tersebut, terlihat bahwa anggaran mempunyai kaitan yang sangat erat 

dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan 

rencana (planning), pengkoordinasian kerja (coordinating), dan 
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pengendalian (controlling). Dengan demikian jelaslah bahwa anggaran 

merupakan alat bagi manajemen untuk membantu menjalankan fungsi-

fungsinya. 

     

2.2.5 Prosedur Penyusunan Anggaran  

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyusunan 

anggaran serta palaksanaan kegiatan penganggaran lainnya, ada di tangan 

pimpinan tertinggi perusahaan. Hal ini disebabkan pimpinan teritinggi 

perusahaanlah yang paling berwenang dan paling tanggung jawab atas kegiatan-

kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Namun demikian tugas menyiapkan dan 

menyusun anggaran serta kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus 

ditangani sendiri oleh pimpinan tertinggi perusahaan, melainkan dapat 

didelegasikan kepada bagian lain dalam persahaan. Adapun siapa atau bagian apa 

yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat 

didelegasikan kepada : 

1. Bagian Administrasi, bagi perusahaan yang kecil. Dalam perusahaan 

kecil kegiatan-kegiatan tidak terlalu kompleks, sederhana, dengan ruang 

lingkup terbatas, sehingga tugas penyusunan  anggaran dapat diserahkan 

kepada salah satu bagian dari perusahaan yang bersangkutan tanpa 

melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan secara aktif. 

2. Panitia Anggaran, bagi perusahaan yang besar. Kegiatan-kegiatan 

perusahaan lebih kompleks dan beraneka ragam dengan ruang lingkup 

yang lebih luas sehingga dalam penyusunan anggaran dibutuhkan 

partisipasi aktif semua bagian yang ada dalam perusahaan. 

Baik anggaran yang disusun oleh bagian administrasi (perusahaan kecil), 

maupun yang disusun oleh panitia anggaran (perusahaan besar), barulah 

merupakan rancangan anggaran atau draft budget (tentative budget). Rancangan 

anggaran inilah yang diserahkan kepada pimpinan tertinggi perusahaan untuk 

disahkan serta ditetapkan sebagai anggaran yang definitif. Sebelum disahkan oleh 

pimpinan tertinggi perusahaan, masih dimungkinkan untuk diadakan perubahan-

perubahan terhadap rancangan tersebut, dan dimungkinkan pula untuk 
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diadakannya pembahasan-pembahasan antara pimpinan tertinggi perusahaan 

dengan pihak yang diserahi tugas menyusun rancangan anggaran tersebut. 

Setelah disahkan oleh pimpinan tertinggi perusahaan, maka rancangan 

anggaran tersebuttelah menjadi anggaran yang definitif, yang akan dijadikan 

sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja dan sebagai alat 

pengawasan kerja. 

Adapun kapan pihak yang diserahi tugas menyusun rancangan anggaran 

tersebut mulai bekerja, tergantung pada perkiraan berapa lama waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan rancangan anggaran ini. Yang penting adalah 

bahwa anggaran yang definitif harus sudah ditetapkan oleh pimpinan tertinggi 

perusahaan, sebelum jangka waktu (periode) anggaran tersebut tiba. Bilaman 

tugas penyusunan rancangan anggaran serta anggaran yang definitif telah selesai, 

maka panitia anggaran tidak bubar, melainkan secara berkala masih perlu selalu 

mengadakan pertemuan-pertemuan konsultatif guna membahas pelaksanaan 

anggaran tersebut dari waktu  ke waktu, untuk meningkatkan kerja sama dan 

koordinasi, serta mengadakan revisi-revisi terhadap anggaran yang telah disusun 

bilamana memang dirasa perlu. 

 

  Penjualan 

 Pengertian Penjualan 

Salah satu aktivitas perusahaan yang tidak kalah pentingnya adalah 

penjualan, penjualan merupakan titik sentral bagi perusahaan. Tujuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil penjualan merupakan unsur 

yang terpenting untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. 

             Pengertian penjualan menurut Komaruddin  (1994:775) adalah 

sebagai berikut: 

“ Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa 

penjual     memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah uang 

yang disebut    harga.” 

Pengertian penjualan menurut Syahrul dan Afdimizar (2000;746) adalah: 

1. “ Pertukaran barang dan jasa dengan uang. 
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2. Pendapatan yang diterima dari pertukaran barang dan jasa dan 
dicatat untuk satu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan 
kas (sebagaimana diterima) atau berdasarkan akural 
(sebagaimana diperoleh)” 

 

Pada umumnya kegiatan perlu dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba tertentu (optimal) dan mempertahankan atau bahkan 

berusaha meningkatkan untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat 

dicapai apabila penjualan dilaksanakan seperti yang direncanakan. 

 

Klasifikasi Penjualan  

Menurut La Midjan (2001:170) penjualan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

1. Penjualan Tunai 

yaitu penjualan yang bersifat cash and carry. Pada umumnya terjadi 

secara kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan dianggap 

kontan. 

2. Penjualan kredit  

yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata lebih dari 1 bulan. 

3. Penjualan Tender  

yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut untuk 

memenangkan permintaan tender, selain harus memenuhi syarat berbagai 

prosedur, yaitu pemenuhan dokumen tender, juga harus dapat bersaing 

dengan pihak lain. 

 “ Anggaran yang menggambarkan penghasilan yang diterima karena 

adanya penjualan, meliputi anggaran tentang jenis produk yang akan dijual, 

volume produk yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan, dan daerah 

penjualannya. Dan mempunyai kegunaan sebagai pedoman kerja, alat 

pengkoordinasian kerja, dan alat pengendalian kerja.” 

 Dari pengertian di atas dapaat diartikan bahwa suatu anggaran yang 

disajikan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan akan sangat 
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membantu manajemen perusahaan untuk melaksanakan perencanaan, 

pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan penjualan dengan efektif. Titik 

krisis dalam penyusunan anggaran penjualan adalah membuat peramalan 

(forecast) penjualan karena anggaran penjualan didasarkan pada ramalan 

penjualan. 

 

2.4 Anggaran Penjualan 

Dalam suatu perusahaan, anggaran penjualan adalah anggaran yang paling 

awal dan merupakan dasar bagi penyusunan anggaran lainnya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-

aktivitas perusahaan. 

 

2.4.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar (2000; 49), 

mengemukakan bahwa: 

“Anggaran penjualan (sales bugget) ialah anggaran yang 
merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan 
selama periode yang akan datangyang didalamnya meliputi rencana 
tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual, harga barang yang 
akan dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) penjualannya”. 

 

 Dengan melihat pengertian anggaran penjualan di atas, maka semakin jelas 

anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan, semakin mudah pula 

manajemen perusahaan yang bersangkutan untuk melaksanakan perencanaan, 

koordinasi, motivasi, dan pengendalian terhadap kegiatan perusahaan. 

 Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan 

akan diperoleh apabila perusahaan menjual barang/jasa dengan harga yang lebih 

tinggi dari harga pokoknya. 

 

 

 

 



 17

2.4.2 Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1996;127) 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun anggaran penjualan 

meliputi: 

1. Penentuan dasar-dasar anggaran 

1) Penentuan variable relevan yang mempengaruhi penjualan. 

2) Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. 

3) Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

2. Penyusunan rencana penjualan 

1) Melakukan analisis ekonomi. 

Analisis ini dilakukan dengan mengadakan proyeksi terhadap 

aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijakan-

kebijakan pemerintah dibidang ekonomi dan teknologi, dan menilai 

akibatnya terhadap permintaan industri. 

2) Melakukan analisis industri. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat 

dalam menyerap produk sejenis yang dihasilkan industri. 

3) Melaksanakan analisis prestasi penjualan yang lalu. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan di masa 

lalu. Dengna kata lain, untuk mengetahui market share yang 

dimiliki perusahaan di masa lampau. 

4) Melaksanakan analisis penentuan prestasi penjualan yang akan 

datang. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam mencapai target penjualan dimasa depan, dengan 

memperhatikan factor-faktor seperti bahan mentah, tenaga kerja, 

kapasitas produk, dan keadaan permodalan. 

5) Menyusun Forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan 

yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti 

masa yang lalu (forecasted sale). 

6) Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (budgeted sale). 
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7) Menghitung laba atau rugi yang mungkin diperoleh (budgeted 

profil). 

8) Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh 

pihak yang lebih berkepentingan 

    

 Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan 

Tujuan penyusunan anggaran penjualan menurut Welsch, dkk yang di 

alih bahasakan oleh purwatiningsih (2000;147), adalah: 

1. Untuk memuaskan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam 

proses perencanaan (misalnya dalam rencana pemasaran). 

2. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa 

datang. 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen 

lain dari rencana laba yang menyeluruh, dan 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan 

penjualan yang dilakukan. 

Dengan demikian anggaran penjualan mengurangi ketidakpastian tentang 

perolehan pendapatan yang akan diterima dan akan membantu manajemen dalam 

proses perencanaan penjualan serta menyediakan informasi bagi penyusunan 

elemen anggaran yang lain, sehingga membantu manajemen dalam menunjang 

aktivitas penjualan.  

 

 Fungsi Anggaran Penjualan 

Menurut Gunawan dan Marwan (2003;49) ada dua fungsi dasar dari 

anggaran penjualan adalah: 

1. Sebagai alat perencanaan 

Di sini anggaran penjualan menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan-

kegiatan guna mencapai tujuan penjualan. Prioritas dapat diterapkan dalam 

bentuk tujuan penjualan dan produktivitas penjualan untuk berbagai 

subdivisi seperti produk dan territorial. Dalam menyusun anggaran 

penjualan manajer berusaha merencanakan alokasi sumber-sumber baik 
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fisik, keuangan maupun manusia ke berbagai kegiatan yang harus 

dilaksanakan. 

2. Sebagai alat pengendalian  

Untuk mengevaluasi dan mengendalikan fungsi penjualan secara efektif, 

perlu diterapkan standar untuk kerja tertentu. Dalam anggaran penjualan 

terdapat pendapatan dan pengeluaran penjualan yang dapat dijadikan 

standar, sehingga merupakan pembanding dan penunjuk evaluasi bagi 

unjuk kerja riil. Jika dijumpai adanya penyimpangan, maka tindakan 

koreksi dan supervisi dapat dilakukan. 

 

2.5 Pengendalian 

 Pengendaliaan merupakan kebijaksanaan, prosedur, dan praktik 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 

 Pengendalian  menurut Purwatiningsih (2000;13), adalah: 

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

Pengendalian merupakan usaha sistematik perusahaan untuk mencapai 

mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencanan 

dan membuat tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang penting. 

 Disamping itu, pengendalian merupakan suatu proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja sesungguhnya melalui setiap komponen organisasi 

perusahaan dan menganjurkan tindakan perbaikan ketika diperlukan untuk 

memastikan efisiensi prestasi perusahaan berupa sasaran, tujuan, kebijakan, 

dan standar perusahaan. 
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2.5.2 Proses Pengendalian  

 Menurut Welsch dkk (1988;16), untuk mengawasi kegiatan periodic 

dalam suatu usaha dari tiap pertanggungjawaban mempunyai tahap sebagai 

berikut: 

“1.  Compare actual performance for the period with planned goals and       
standars; 

2. Prepare a performance report that show an actual results, planned 
results, and any differences between the two (i. e., variations above 
or below planned results); 

3. Analyze the variations and the related operations to determine the 
underlying causes of the successes; 

4. Develop altenative causes of action to correct any differencies and 
learn from the successes; 

5. Make a choice (corrective action) from the set of alternatives and 
implement it; 

6. Follow up appraise the effectiveness of the corrective; follow with 
feed forward for replanning.” 

 

Proses pengendalian diatas diterjemahkan oleh Purwatiningsih (2000;14) sebagai 

berikut : 

1.  Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan   
dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil aktual, hasil yang 
sirencanakan 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 di 
suatu bidang tertentu. 

5. Memilih tindakan koreksi dari kumpulan alternatif y ang ada dan 
menerapkan tindakan tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendaliaan untuk menilai efektifitas dari 
tindakan koreksi yang diterapkan. Lanjutkan dengan umpan maju 
untuk membuat perencanaan periode berikutnya. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka proses pengendalian memerlukan suatu 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai dasar atau ukuran untuk 

menilai hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan operasi 

perusahaan. 
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 Pengendalian Penjualan 

Menurut Wilson yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutauruk 

(1996;259) mengemukakan bahwa: 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian 

yang diharuskan terhadap kebijakan, prosedur, metode, dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan 

yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba 

kotor yang diperlukan, dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan 

laba kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang 

diharapkan atas investasi (return on investment = ROI)” 

  

 Tujuan Pengendalian Penjualan 

Pengendalian penjualan merupakan proses di mana dijamin 

mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Adapun tujuan dari pengendalian penjualan 

menurut Wilson dan Campbell, yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix 

Tjandera (1994:259) adalah: 

“Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki dengan biaya 

yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai 

hasil pengendalian yang diharapkan atas investasi” 

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya dalam 

pengendalian penjualan terkadang unsur tindak lanjut untuk mencapai 

penjualan yang dikehendaki berdasarkan analisis yang dilakukan. Tindak 

lanjut yang dilakukan adalah untuk mengadakan perbaikan terhadap 

penyimpangan yang terjadi. 

 

 Fungsi Anggaran Penjualan Sebagai Alat Pengendalian 

Penjualan 

   Penjualan merupakan aspek penting bagi perusahaan untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan, karena dari penjualan tersebut perusahaan 

akan memperoleh pendapatan utama untuk membiayai operasi dan 
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menghasilkan keuntungan. Dalam menjalankan aktivitas penjualan, 

perusahaan selalu dihadapkan pada permasalahan yang berbeda karena situasi 

dan kondisi yang selalu berubah-ubah, sehingga perusahaan membutuhkan 

alat yang dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan 

kegiatan penjualan tersebut agar tujuan perusahaan tercapai. Alat yang 

dimaksud adalah anggaran penjualan. 

 Fungsi anggaran penjualan secara umum adalah sebagai alat 

perencanaan, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengendalian. 

Sebagai alat perencanaan, anggaran penjualan memberikan sasaran, tujuan, 

kebijakan, dan standar yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan khususnya kegiatan penjualan. Sebagai alat pengkoordinasian 

kerja, anggaran penjualan memberikan pedoman pada berbagai  unit dalam 

perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan sehingga 

terkoordinasi dengan baik. Sebagai alat pengendalian, anggaran penjualan 

dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi apakah tujuan penjualan telah 

tercapai, dengan membandingkan antara anggaran penjualan yang telah 

ditetapkan dengan realisasi penjualan dan apabila terdapat selisih, dapat 

dianalisis penyebab penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan agar tujuan penjualan dapat tercapai. 

Hasil dari perbandingan antara anggaran penjualan dengan realisasinya 

dapat digunakan untuk menilai efektivitas penjualan pada periode yang 

bersangkutan. Selisih yang terjadi dianalisis dan menjadi masukan untuk 

proses penganggaran di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan 

efektivitas penjualan periode berikutnya. 

Anggaran yang disusun dan diterapkan secara memadai dalam suatu 

perusahaan akan sangat membantu manajemen dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan demikian tujuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba yang optimum dengan biaya yang wajar dapat 

tercapai. 
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