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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang penelitian 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mendukung perkembangan tersebut. Salah satunya adalah pembangkit tenaga listrik 

yang merupakan salah satu unsur utama pada perusahaan untuk menjalankan aktivitas 

produksi perusahaan. 

Di Indonesia pembangkit bertenaga listrik merupakan salah satu kekayaan 

negara yang dikelola pemarintah dalam bentuk badan usaha milik negara (BUMN). 

Sedangkan bentuk usaha yang mengelola pembangkit bertenaga listrik adalah 

Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (persero). PT. PLN (Persero) dituntut bukan 

hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana penerangan, tetapi untuk 

lebih memberikan kepuasan  pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai sarana 

listrik. 

Menjelang era globalisasi, dimana persaingan semakin ketat dan pelaku 

ekonomi bergerak semakin dinamis, berbagai sarana yang memerlukan pembangkit 

bertenaga listrik semakin banyak dan berkembang. PT. PLN (Persero) sebagai 

perusahaan yang berskala dan mempunyai peran yang dianggap vital dalam 

pembangunan nasional dimana lingkup dan jenjang pengawasan manajemen 

perusahaan semakin luas, dituntut untuk meningkatkan operasi dan pelayanannya 

secara maksimal. Salah satunya alat perencanaan dan pengendalian penjualan yaitu 

anggaran penjualan. Jadi hubungannya dengan meningkatkan operasi dan pelayanan 

yang maksimal PT. PLN (Persero) membutuhkan suatu alat bantu yaitu perencanaan 

dan pengendalian penjualan. Salah satu contohnya adalah dalam penjualan produk 

misalkan saja berupa lampu, dalam melakukan penjualan tersebut dibutuhkan 

pengendalian penjualan, sehingga dapat dijadikan alat bantu dalam pelaksanaannya 

supaya rencana penjualan dengan realisasinya tidak menyimpang dari yang 

diharapkan dan telah ditetapkan sebelumnya. 
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Dalam anggaran penjualan harus ditentukan suatu tujuan yang hendak dicapai. 

Namun sebagai alat bantu anggaran bukanlah alat yang sempurna, karena anggaran 

penjualan disusun berdasarkan proyeksi masa yang akan datang dengan 

mempertimbangkan adanya faktor-faktor : 

1. Faktor yang terkendali, seperti : harga, promosi, dan pendistribusian. 

2. Faktor yang tak terkendali, seperti : konsumen, pesaing, kebijakan 

pemerintah, dan teknologi. 

Anggaran penjualan merupakan evaluasi yang kontinyu. Apabila terdapat 

penyimpangan dapat dengan segera dilakukan evaluasi yang bersifat kontinyu agar 

dapat segera dilakukan revisi sesuai dengan yang sesungguhnya, sebab anggaran 

bersifat dinamis. Peranan akuntansi adalah sebagai pemberi informasi yang tepat bagi 

manajemen agar dapat mengambil keputusan yang baik, dan akuntan dapat mengelola 

data-data penjualan masa lalu dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, 

sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat membantu 

manajemen. Data-data penjualan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar peranan anggaran penjualan dalam memberikan informasi 

penjualan agar mampu bersaing dalam meningkatkan volume penjualan, sehingga 

dengan perkembangan yang terjadi berdasarkan hasil evaluasi data penjualan periode 

masa lalu. 

Pencapaian laba dari volume penjualan yang tinggi selalu menjadi tujuan 

utama dalam perusahaan, karena laba merupakan jaminan perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dan merencanakan rencana pengembangannya. 

Untuk memperoleh laba, setiap perusahaan harus melakukan penjualan, selain harus 

mempertimbangkan anggaran penjualan yang harus dilakukan setiap waktu, 

perusahaan juga harus mempertimbangkan strategi perusahaan, kondisi 

perekonomian, dan peraturan pemerintah. Karena banyaknya faktor dalam penetapan 

volume penjualan, maka anggaran penjualan merupakan salah satu unsur penting dari 

penetapan anggaran lainnya. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 

PT PLN (Persero) dengan judul “PERANAN ANGGARAN PENJUALAN 

SEBAGAI ALAT BANTU MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PENJUALAN”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana anggaran penjualan di perusahaan.  

2. Apakah pengendalian penjualan perusahaan telah efektif.  

3. Apakah anggaran penjualan berperan sebagai alat bantu manajemen dalam 

meningkatkan efektifitas pengendalian penjualan.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas adapun maksud dan tujuan 

penelitian ini adalah untuk mencari informasi dan data tentang anggaran penjualan 

dalam pengendalian kegiatan penjualan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui dan mempelajari prosedur penyusunan anggaran penjualan yang 

memadai bagi perusahaan. 

2. Mengetahui dan mempelajari efektivitas pengendalian penjualan perusahaan. 

3. Mempelajari dan menilai peranan anggaran penjualan sebagai alat bantu 

manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian penjualan pada 

perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yaitu dimana penulis melakukan  penelitian bagi 

masyarakat terutama pihak-pihak yang memerlukan, serta bagi penulis sendiri. 

Adapun manfaat tersebut bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai anggaran atas efektivitas penjualan, dan untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh sidang sarjana ekonomi jurusan akuntansi di 

fakultas ekonomi, Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan agar dapat membantu perusahaan 

dalam memberikan alternatif-alternatif yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menunjang efektivitas dalam kegiatan penjualan. 

3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan tentang anggaran dan penerapannya serta sebagai bahan referensi 

untuk penulis karya ilmiah dengan topik yang sama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Karena keterbatasan manusia, maka kemampuan untuk memimpin perusahaan 

dan mengendalikan perusahaan tersebut semakin terbatas. Dengan keadaan yang 

demikian, pemimpin perusahaan tidak lagi melaksanakan pengendalikan perusahaan 

secara langsung atas setiap kegiatan yang ada di perusahaan, sehingga manajemen 

membutuhkan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

oleh bawahannya. 

Penjualan merupakan salah satu siklus yang penting dalam perusahaan. 

Anggaran penjualan menyatakan rencana seluruh aktivitas pemasaran dalam periode 

tertentu dan merupakan alat dalam melakukan mengendalikan, mengkoordinir, dan 

melaksanakan suatu rencana. Anggaran penjualan merupakan dasar bagi penyusunan 

anggaran yang lain dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan, oleh karena itu 

prosedur penyusunan anggaran penjualan, merupakan hal yang menentukan 
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keberhasilan seluruh perusahaan. Anggaran penjualan disusun berdasarkan prediksi 

masa yang akan datang dengan memperhatikan prediksi periode yang lalu dan 

melakukan perkiraan terhadap perubahan yang akan terjadi. Anggaran penjualan 

berusaha mengurangi ketidakpastian situasi yang akan datang dengan keadaan yang 

lebih nyata agar aktivitas perusahaan dapat diarahkan pada tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Karena anggaran merupakan usaha untuk mencapai tujuan di masa yang akan 

datang, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran yaitu 

anggaran harus realistis, fleksibel, dan kontinyu. Realistis yaitu tidak terlalu optimis 

dan pesimis. Fleksibel yaitu tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk 

disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. Kontinyu yaitu membutuhkan 

perhatian yang terus menerus dan tidak merupakan usaha yang insidental. 

Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilakukan dengan 

maksud untuk mengendalikan tindakan perbaikan bila mana diperlukan, agar apa 

yang direncanakan sesuai dengan realisasinya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai dengan perbandingan suatu pertimbangan yang dapat diambil dalam 

menilai tingkat daya guna operasi dan keuntungan yang diperoleh. Adanya perbedaan 

antara anggaran penjualan dengan penjualan yang sebenarnya dalam jumlah yang 

besar akan menarik perhatian dan mengundang perusahaan untuk meningkatkan 

kecermatan dalam rangka membuat anggaran. 

Jadi pada hakekatnya peranan anggaran penjualan adalah sebagai tolak ukur 

pelaksanaan kegiatan penjualan di perusahaan, agar anggaran penjualan dapat 

berperan sebagai tolak ukur, maka anggaran penjualan tersebut perlu disusun sesuai 

dengan karakteristik anggaran yang memadai untuk dapat diterapkan dengan baik di 

dalam perusahaan. Penggunaan sistem anggaran penjualan ini sebenarnya adalah 

untuk memudahkan pengendalian kegiatan penjualan dalam perusahaan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis, 

yaitu “Anggaran Penjualan Memadai dapat Meningkatkan Efektivitas 

Pengendalian Penjualan”. 
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1. 6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus pada PT. PLN (Persero) di Bandung. Untuk mendapatkan 

bahan, dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini penulis 

mengunakan teknik penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (field reseach) 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan atau dilaksanakan secara 

langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data 

primer. Data primer diperoleh dari : 

a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati atau 

meninjau secara langsung perusahaan yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang dengan bagian lain yang 

berhubungan langsung dengan objek yang diteliti oleh penulis. 

2. Penelitian kepustakaan (library reseach) 

Penelitian kepustakaan, yaitu diperoleh dengan pengumpulan data dan 

informasi, dan literatur-literatur yang ada untuk ditelaah untuk mendapatkan data-

data sekunder dan sebagai bahan pembanding dengan kenyataan yang ada selama 

penelitian dilakukan. 

 

1.7 Lokasi dan waktu penelitian 

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 

penulis akan melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) yang berlokasi di 

Bandung, dimana waktu penelitian dilakukan mulai bulan Febuari 2006 sampai 

dengan selasai.  

 


