
8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan, pimpinan perusahaan 

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan, 

mengendalikan, dan mengembangkan perusahaan. Dalam hal ini, peranan 

anggaran sangat diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas 

dalam pengendalian penjualan. 

Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin (1994;768) adalah: 

“Bagian dari tugas utama yang dilakukan seseorang dalam manajemen. 

1. Pola peraturan yang diharapkan dapat mengatur sesuatu status. 
2. Bagian atas fungsi seseorang dari kelompok atau pranata. 
3. Fungsi yang diharapkan dari seseorang akan menjadi 

karakteristik yang ada padanya. 
4. Fungsi setiap usaha dalam hubungan sebab akibat.” 
 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan (role) yang penulis 

maksud adalah “peranan” (role) yang berarti fungsi dan pola perilaku seseorang 

dalam kelompok atau yang menjadi karakteristiknya dalam manajemen dan 

ditentukan berdasarkan status yang ada padanya. 

 

2.2 Anggaran 

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba, 

di samping beberapa tujuan lainnya, serta turut menyukseskan program 

pemerintah di bidang ekonomi dan membuka kesempatan kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap 

kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisis dan diteliti secara 

seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab. 

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada 

perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen 

semakin bertambah besar. Oleh karena itu, manajemen memerlukan alat bantu 
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yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama 

manajemen yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian, salah satunya adalah 

anggaran. Untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat mengenai 

anggaran, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian atau definisi 

anggaran yang dinyatakan oleh para ahli. 

 

2.2.1 Pengertian Anggaran 

 Pengertian anggaran menurut Kamus Istilah Akuntansi (2000;117) yang 

ditulis oleh Syahrul dan M. Nizar adalah sebagai berikut: 

“ Anggaran adalah perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam 
suatu periode tertentu. Atau merupakan rencana kegiatan dan 
program kuantitatif yang diekspresikan dalam ukuran aktiva-
aktiva, kewajiban/utang, penerimaan dan pengeluaran. 
Kesemuanya termasuk di dalam upaya mencapai rencana tersebut, 
atau dalam ukuran kuantitatif lainnya, seperti unit-unit produk 
atau jasa.” 

 

 Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003;6), pengertian 

anggaran adalah sebagai berikut: 

“ Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis 

terhadap pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam 

perencanaan, koordinasi, dan pengendalian.” 

 
 Definisi anggaran menurut Apandi Nasehatun (1999;7) adalah sebagai 

berikut: 

“ Anggaran merupakan semua rencana kegiatan yang dinyatakan 

dalam satuan uang selama satu periode tertentu, biasanya satu 

tahun.” 
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2.2.2 Perbedaan Anggaran dan Ramalan 

Perbedaan anggaran dan ramalan menurut Agus Maulana (1998;44) 

adalah sebagai berikut: 

“ Anggaran (budget) merupakan rencana manajemen, dengan 

maksud bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksana 

anggaran untuk merealisasi rencana yang telah disusun.” 

“ Ramalan (forecast) merupakan prediksi tentang apa yang mungkin 

terjadi, tanpa ada usaha dari pembuat ramalan untuk 

mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan 

ramalannya.” 

 

Karakteristik ramalan dikemukakan oleh Mulyadi (2001;489-490) adalah 

sebagai berikut: 

“1. Ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau tidak. 
  2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam kurun waktu. 
  3. Orang membuat ramalan tidak bertanggung jawab untuk      

mencapai hasil yang diramalkan. 
  4. Ramalan tidak membutuhkan persetujuan dari pihak yang 

memiliki wewenang yang lebih tinggi. 
  5. Ramalan diperbaharui segera setelah informasi baru                                                                                                                             

mengisyaratkan adanya perubahan situasi. 
  6. Penyimpangan dari ramalan tidak dianalisis secara formal atau 

berkala. Penyusun ramalan melakukan analisis terhadap 
penyimpangan hasil ramalan dengan apa yang diramalkan, 
namun tujuan analisis ini adalah untuk memperbaiki kemampuan 
dalam melakukan ramalan.” 

 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil simpulan bahwa ramalan hanya 

merupakan suatu gambaran mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan 

datang tanpa si peramal diberi tanggung jawab atas apa yang telah diramalkan. 

Sedangkan anggaran merupakan proses memutuskan apa yang akan dilaksanakan 

di masa yang akan datang, dalam jangka waktu anggaran telah ditetapkan, maka 

manajer akan dibebani tanggung jawab untuk mencapainya. 
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Dengan demikian jelas bahwa anggaran dan ramalan berbeda. Akan tetapi, 

ramalan mempengaruhi penyusunan anggaran, misalnya penyusunan anggaran 

penjualan karena dalam pembuatan anggaran penjualan didasarkan pada ramalan 

penjualan (sales forecasting). 

2.2.3 Karakteristik Anggaran 

 Kamaruddin Ahmad (1996;150) menyatakan bahwa suatu anggaran 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

“ 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain     
satuan keuangan. 

2.   Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. 
3.  Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 
tertentu. 

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan   
dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.” 

 
Menurut Mulyadi (2001;511), selain karakteristik-karakteristik secara 

umum di atas terdapat juga karakteristik-karakteristik anggaran yang baik, yaitu: 

“1. Anggaran disusun berdasarkan program. 
  2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat 

pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan. 
  3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat 

pengendalian.” 
 
2.2.4 Jenis-jenis Anggaran 

 Menurut Ellen Christina dkk (2001;12), anggaran dapat dibedakan 

menjadi tiga kelompok, yaitu: 

“1. Berdasarkan ruang lingkup dan intensitas penyusunannya. 

  2. Berdasarkan fleksibilitasnya. 

  3. Berdasarkan periode waktu.” 
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Adapun penjelasan dari pengelompokkan tersebut adalah: 

1. Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya 

1. Anggaran Parsial 

Adalah anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, misalnya anggaran 

untuk bidang keuangan atau bidang produksi saja. 

2. Anggaran Komprehensif 

Adalah anggaran dengan ruang lingkup menyeluruh, karena jenis kegiatan 

meliputi seluruh aktivitas perusahaan di bidang pemasaran, produksi, 

keuangan, personalia, dan administrasi. 

2. Berdasarkan Fleksibilitasnya 

1. Anggaran Tetap  

Adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 

volume yang sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan 

besarnya  revenue, cost dan expense. 

2. Anggaran Kontinu  

Adalah anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu dengan 

volume tertentu dan berdasarkan volume tersebut diperkirakan besarnya 

revenue, cost dan expense, namun secara periodik dilakukan penilaian 

kembali. 

3. Berdasarkan periode waktu 

1. Anggaran Jangka Pendek 

Adalah rencana kegiatan perusahaan secara rinci dalam satu tahun 

anggaran. 

2. Anggaran Jangka Panjang 

Adalah rencana kegiatan perusahaan dengan cakupan waktu yang panjang 

dengan penekanan pada pengembangan profil perusahaan pada masa yang 

akan datang. Anggaran jangka panjang mencerminkan perencanaan 

menyeluruh tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka panjang 

dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dari rencana yang disusun untuk 

kegiatan setiap tahun. 
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 Menurut Gudono (1993;189-190) bahwa anggaran diklasifikasikan atas: 

“1. Berdasarkan bidangnya 

  2. Berdasarkan waktu 

  3. Berdasarkan fleksibilitasnya.” 

 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan bidangnya 

Ditinjau dari bidangnya yang tercakup dalam anggaran, anggaran dapat 

diklasifikasikan seperti berikut ini: 

a. Anggaran Induk (Master Budget) 

i Anggaran Operasional terdiri dari: 

1. Anggaran Penjualan 

2. Anggaran Produksi terdiri dari: 

a. Pembelian Bahan Baku 

b. Tenaga Kerja Langsung (TKL) 

c. Overhead Pabrik 

3. Anggaran Biaya (cost) atau Harga Pokok Produk yang terjual 

4. Anggaran Biaya Pemasaran 

5. Anggaran Biaya Administrasi 

ii Anggaran Keuangan (Financial Budget) terdiri dari: 

1. Anggaran Kas terbagi atas: 

a. Penerimaan kas  

b. Pengeluaran kas 

2. Neraca dianggarkan 

3. Laporan Rugi Laba dianggarkan 

b. Laporan Anggaran Khusus 

i. Anggaran Prestasi (perbandingan antara anggaran dan realisasinya). 

ii.  Anggaran Modal (Capital Budget) untuk proyek jangka panjang. 

2. Berdasarkan waktu 

Waktu juga mempengaruhi klasifikasi, anggaran-anggaran yang dibuat untuk 

kegiatan yang akan dilakukan dalam batas waktu satu tahun atau kurang 
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disebut anggaran jangka pendek. Anggaran yang dibuat untuk kegiatan yang 

akan mengikat perusahaan selama periode lebih dari satu tahun disebut 

anggaran jangka panjang. Sedangkan anggaran kontinu (continious budget) 

adalah anggaran yang dibuat secara berkesinambungan, dengan cara 

menambahkan satu bulan anggaran baru setiap kali perusahaan melewati satu 

bulan anggaran 

3. Berdasarkan fleksibilitas 

Ditinjau dari fleksibilitasnya, anggaran dapat diklasifikasikan menjadi: 

i. Anggaran Tetap (Static/Fixed Budget), yaitu anggaran yang dibuat hanya 

untuk satu tingkat (level) aktivitas atau volume penjualan saja. 

ii.  Anggaran Fleksibel (Flexible Budget), yaitu anggaran yang dibuat dengan 

menyesuaikan kapasitas anggaran dengan tingkat kapasitas riil. Anggaran 

fleksibel berisi rumus anggaran yang dapat dipakai untuk berbagai volume 

kegiatan dalam batas-batas kegiatan yang relevan. Anggaran ini biasanya 

diterapkan pada penilaian investasi (Performance Report), karena dapat 

digunakan untuk memisahkan selisih harga dan efisiensi dengan selisih 

pemasaran, sedangkan anggaran tetap tidak dapat digunakan untuk 

memisahkan dua jenis prestasi manajemen itu. 

 

2.2.5 Manfaat dan Kegunaan Anggaran 

Menurut Agus Ahyari (1994;5), kegunaan anggaran di dalam perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

“1. Perencanaan yang terpadu 
  2. Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 
  3. Alat koordinasi dalam perusahaan 
  4. Alat pengawasan yang baik 
  5. Alat evaluasi kegiatan perusahaan.” 

 Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan yang terpadu 

Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan akan dapat menyusun 

perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Anggaran merupakan 

pencerminan seluruh kegiatan perusahaan yang bersangkutan sehingga 
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penyusunan anggaran akan merupakan penyusunan seluruh rencana kegiatan 

dalam perusahaan secara terpadu. 

2. Pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan 

Dengan adanya anggaran perusahaan, pelaksanaan kegiatan yang ada dalam 

perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih pasti, karena didasarkan 

pada anggaran yang telah ada. Pelaksanaan dengan mempergunakan anggaran 

yang telah ditetapkan akan menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan 

perencanaan yang telah disusun dalam perusahaan tersebut. 

3. Alat koordinasi dalam perusahaan 

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan 

demikian melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan kegiatan 

dengan menggunakan anggaran sebagai pedoman koordinasi yang baik. Hal 

ini disebabkan oleh karena di dalam penyusunan anggaran tersebut sudah 

dipertimbangkan kaitan satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga 

pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada anggaran tersebut sudah 

terkandung arti koordinasi yang sebenarnya. 

4. Alat pengawasan yang baik 

Anggaran di samping berfungsi sebagai alat perencanaan, juga mempunyai 

fungsi ganda sebagai alat pengawasan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jika 

perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, manajemen perusahaan 

akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan anggaran 

yang telah ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, anggaran 

akan dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan kegiatan yang sedang 

dilaksanakan dalam perusahaan. 

5. Alat evaluasi kegiatan perusahaan 

Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya, akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap selesai 

melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu 

tahun sekali manajemen perusahaan akan dapat menyusun evaluasi kegiatan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan anggaran 

sebagai alat evaluasi. Seberapa jauh penyimpangan pelaksanaan kerja dari 
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rencana yang telah disusun serta penyebab yang menimbulkan penyimpangan 

kerja tersebut dapat didiskusikan di dalam perusahaan. 

  

2.2.6 Syarat Anggaran 

Menurut R. A. Supriyono (1996;19), perusahaan akan berhasil 

menjalankan program anggaran apabila memenuhi syarat-syarat pokok sebagai 

berikut : 

“1. Organisasi perusahaan yang sehat 

  2. Sistem akuntansi yang memadai 

  3. Penelitian dan analisa Dukungan dari para pelaksana.” 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Organisasi perusahaan yang sehat 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasar sistem 

organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan 

jelas, dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab dengan tegas. 

2. Sistem akuntansi yang memadai 

Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang 

memadai, meliputi : 

a. Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang 

akan dicatat oleh akuntansi, sehingga antara anggaran dengan realisasi 

dapat diperbandingkan. 

b. Pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari 

realisasi anggaran. 

c. Laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat 

pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. 

3. Penelitian dan analisa 

Penelitian dan analisa diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi, 

yang dapat berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai 

dasar analisa untuk mengukur prestasi yang baik. 
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4. Dukungan dari para pelaksana 

Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para 

pelaksana dari tingkat atas maupun bawah, hal ini menyangkut hubungan 

antara manusia dalam melaksanakan kegiatan, oleh karena itu patokan yang 

dipakai mengukur prestasi dengan adil harus dimiliki. 

Komite anggaran mengadakan pembahasan-pembahasan untuk mencapai 

kesepakatan bersama, sehingga anggaran yang disusun nanti merupakan hasil 

kesepakatan bersama, sesuai dengan kondisi, fasilitas, serta kemampuan masing-

masing bagian secara terpadu. 

 

2.2.7 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Anthony dan Govindarajan (2003;416) menyatakan secara teoritis 

proses penyusunan anggaran yang meliputi urutan kegiatan sebagai berikut : 

“1 . Organization 
  2. Issuance of guidelines 
  3. Initial budget proposal 
  4. Negotiation 
  5. Review and approval  
  6. Budget revision 
  7. Contigency Budgets.“ 

 Dari proses penyusunan anggaran yang telah disebutkan, dapat dijelaskan 

tahap-tahap penyusunan anggaran sebagai berikut: 

1. Dalam proses penyusunan anggaran dalam organisasi dilakukan oleh: 

a. Departemen anggaran, yang biasanya (tetapi tidak selalu) melaporkan 

kepada pengawas perusahaan, menyusun arus informasi dari sistem 

pengontrolan anggaran. Departemen anggaran melakukan beberapa fungsi 

berikut ini: 

- Mengeluarkan bentuk dan prosedur untuk persiapan anggaran. 

- Mengkoordinasi dan mengeluarkan perkiraan dasar ke seluruh 

perusahaan   yang akan menjadi dasar bagi anggaran (perkiraan 

mengenai perekonomian). 

- Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan baik antar-unit 

perusahaan terkait. 
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- Menganalisis anggaran yang diajukan dan mengajukan usulan pertama 

kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada senior manajer. 

- Menyusun proses pembuatan perbaikan anggaran selama tahun 

tersebut. 

- Mengkoordinasi pekerjaan dari departemen anggaran eselon lebih 

rendah (bisnis unit dari departemen anggaran). 

- Menganalisis laporan pekerjaan terhadap anggaran, mengartikan 

hasilnya dan menyiapkan ringkasan untuk senior manajemen. 

b. Panitia anggaran, terdiri dari anggota senior manajemen, seperti kepala 

bagian eksekutif, kepala bagian operasi dan kepala bagian keuangan 

panitia. 

2. Pengeluaran garis pedoman. Apabila perusahaan mempunyai proses strategi, 

perencanaan tahun pertama adalah permulaan dari proses persiapan anggaran 

manajer, langkah pertama dari proses persiapan anggaran adalah untuk 

mengembangkan garis pedoman yang memerintah persiapan anggaran untuk 

disebarkan ke semua manajer. 

3. Proposal awal anggaran. Menggunakan garis pedoman, tanggung jawab 

manajer dibantu dengan staf mereka mengembangkan permintaan anggaran. 

Karena sebagian besar tanggung jawab akan memulai anggaran tahunan 

dengan fasilitas yang sama, personel dan sumber lain yang mereka miliki pada 

saat ini. Anggaran ini didasarkan pada level-level yang ada, yang 

kemungkinan diubah agar sesuai dengan garis pedoman. 

4. Negosiasi. Dalam proses negosiasi, pembuat anggaran membahas anggaran 

yang diajukan dengan atasannya. Atasan cenderung menilai validitas dari tiap 

penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi pelaksanaan 

anggaran tahunan merupakan perkembangan dari pelaksanaan tahun 

sebelumnya. 

5. Pemeriksaan dan persetujuan. Anggaran yang diajukan melalui beberapa level 

dalam organisasi. Dan persetujuan akhir disarankan oleh panitia anggaran 

kepada kepala eksekutif. 



19 

 

6. Perbaikan anggaran. Salah satu prinsip pemikiran dalam penyusunan anggaran 

adalah prosedur perbaikan anggaran setelah disetujui. Jika dapat diperbaiki 

secepatnya, tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan persetujuan anggaran pada 

saat itu juga. Di lain pihak, jika perkiraan anggaran ternyata sangat tidak 

masuk akal sehingga perbandingan terhadap anggaran tidak berarti, perbaikan 

anggaran mungkin tidak diperlukan. Ada dua tipe umum perbaikan anggaran: 

a. Prosedur yang dipersiapkan secara sistematis (tiap triwulan) 

memperbaharui anggaran. 

b. Prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan dalam keadaan tertentu.  

7. Anggaran kontigensi. Beberapa perusahaan mempersiapkan anggaran yang 

menandakan bahwa manajemen perlu mengambil tindakan jika ada penurunan 

dalam volume penjualan yang telah diantisipasi dalam perkembangan 

anggaran. 

Tentu saja urutan proses tersebut tidak mutlak, dalam artian bahwa proses 

penyusunan anggaran yang dilakukan adalah perusahaan yang berbeda akan 

berbeda pula prosedurnya. 

 

2.2.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran  

Suatu budget dapat berfungsi dengan baik, bilamana taksiran-taksiran 

(forecast) yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda 

dengan realisasinya. Untuk bisa melakukan penafsiran secara lebih akurat 

diperlukan beberapa data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Adapun faktor-

faktor tersebut menurut pendapat Munandar (2001;11) secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Faktor Internal , yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di 

dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 

a. Penjualan tahunan. 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, 

syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, dan 

sebagainya. 
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c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) 

maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif). 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. 

g. Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, bidang produksi, 

bidang pembelanjaan, bidang administrasi maupun di bidang personalia. 

Sampai batas-batas tertentu, perusahaan masih dapat mengatur dan 

menguasai faktor-faktor internal ini dengan apa yang diinginkan untuk masa yang 

akan datang. Oleh sebab itu, faktor-faktor internal ini sering disebut sebagai faktor 

yang controllable (dapat diatur), yaitu faktor-faktor yang dalam batas tertentu 

masih bisa disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan untuk periode yang akan 

datang. 

2. Faktor eksternal, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar 

perusahaan tetapi dirasakan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan 

perusahaan, faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Keadaan pesaing. 

b. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

c. Tingkat penghasilan masyarakat. 

d. Tingkat pendidikan masyarakat. 

e. Tingkat penyebaran penduduk. 

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

g. Berbagai kebijakan perusahaan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya maupun keamanan. 

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan 

teknologi dan sebagainya. 

Terhadap faktor-faktor ekstern ini, perusahaan tidak mampu untuk 

mengaturnya sesuai dengan apa yang diinginkan dalam periode yang akan datang. 

Oleh karena itu, faktor ekternal ini sering disebut sebagai uncontrollable (tidak 



21 

 

dapat diatur), yaitu faktor yang tidak dapat diatur dan tidak dapat disesuaikan 

dengan keinginan perusahaan.  

 

2.2.9 Keterbatasan Anggaran 

 Meskipun anggaran mempunyai banyak manfaat, anggaran juga tidak 

terlepas dari keterbatasan. Anggaran hanya sekedar alat bantu dan bukan 

pengganti manajemen. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan 

Adisaputro dan Marwan Asri (2003;53) bahwa terdapat empat kelemahan yang 

membatasi anggaran, masing-masing kelemahan itu adalah: 

“1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka  
terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada 
ketepatan estimasi tersebut. 

 2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru    
berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

 3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk 
membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan 
menggantikannya. 

 4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang 
diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat 
yang luwes.” 

 
2.3    Penjualan 

2.3.1    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 (1995;775) adalah sebagai 

berikut: 

“ Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa 

penjualan memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah 

uang yang disebut harga.” 
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Pada umumnya, kegiatan penjualan dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh laba tertentu (optimal) dan mempertahankan atau bahkan berusaha 

meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat dicapai 

apabila penjualan dilaksanakan seperti yang direncanakan. 

 

2.3.2 Klasifikasi Penjualan 

Menurut La Midjan (1999;176), penjualan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

“1. Penjualan Tunai 
  2. Penjualan Kredit 
  3. Penjualan Tender 
  4. Penjualan Ekspor 
  5. Penjualan Konsinyasi 
  6. Penjualan melalui Grosir.” 

 

Berikut uraian mengenai klasifikasi penjualan: 

1. Penjualan Tunai 

Yaitu penjualan yang bersifat cash and carry. Pada umumnya terjadi secara 

kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dianggap kontan. 

2. Penjualan Kredit 

Yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata lebih dari satu bulan. 

3. Penjualan Tender 

Yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi 

permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut untuk 

memenangkan tender, selain harus memenuhi syarat berbagai prosedur yaitu 

pemenuhan dokumen tender juga harus dapat bersaing dengan pihak lain. 

4. Penjualan Ekspor 

Yaitu penjualan yang dilaksanakan kepada pihak pembeli dari luar negeri 

yang mengimpor barang tersebut. Biasanya penjualan ekspor memanfaatkan 

prosedur letter of credit (LC). 
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5. Penjualan Konsinyasi 

Yaitu menjual barang secara titipan kepada pembeli, yang sekaligus sebagai 

penjual. Apabila barang tersebut tidak laku terjual, barang tersebut akan 

kembali ke penjual. 

6. Penjualan melalui grosir 

Yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli tetapi melalui pedagang 

grosir, yang berfungsi sebagai perantara antara pihak  produsen dengan 

pedagang eceran. 

 

2.4 Anggaran Penjualan 

2.4.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Dalam suatu perusahaan, anggaran penjualan menjadi dasar untuk 

penyusunan anggaran-anggaran lainnya, oleh karena itu harus direncanakan secara 

terinci baik dari segi kualitas barang, kuantitas barang, harga barang, serta tempat 

penjualan. 

Pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar (2001;49) adalah 

sebagai berikut: 

“ Anggaran penjualan (sales budget) ialah anggaran yang 
merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan 
perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya 
meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual, 
jumlah (kuantitas) barang yang akan dijual, harga barang yang 
akan dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) penjualannya.” 

 

Pengertian jasa menurut Kotler (1994) adalah sebagai berikut: 

“ Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan 
oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat 
intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 
kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan 
produk fisik maupun tidak.” 

 

Jadi dapat disimpulkan oleh penulis bahwa anggaran penjualan jasa 

adalah sebagai berikut: 

“ Anggaran penjualan jasa adalah anggaran yang merencanakan 
secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama 
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periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana 
tentang jenis barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan 
dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta 
tempat penjualannya. Dalam hal ini, penjualan pada dasarnya 
bersifat intangible dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.” 

 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu anggaran penjualan berisi 

taksiran-taksiran kemungkinan penjualan dari suatu periode operasi, baik dalam 

satuan uang maupun dalam unit penjualan serta taksiran-taksiran biaya untuk 

mencapai target penjualan tersebut. Anggaran penjualan dimulai dengan volume 

penjualan yang ingin dicapai sebagai titik awal, dan volume penjualan yang ingin 

diperoleh dari ramalan penjualan. Jadi, anggaran penjualan berfungsi sebagai alat 

untuk mengendalikan volume penjualan, harga jual, dan biaya-biaya penjualan. 

 

2.4.2 Tujuan Anggaran Penjualan 

Tujuan dari penyusunan anggaran penjualan sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Glenn A. Welsch dkk, yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih 

(2000;147-148) adalah sebagai berikut: 

           “1. Untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa                                                                                                                              
yang akan datang. 

             2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke  
dalam proses perencanaan (misalnya: rencana pemasaran). 

             3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen 
lain dari rencana laba yang menyeluruh. 

             4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan 
penjualan yang dilakukan.” 

 
2.4.3 Kegunaan Anggaran Penjualan 

Dalam bukunya, M. Munandar (2001;50) mengemukakan bahwa 

kegunaan anggaran penjualan dipisahkan menjadi dua, yaitu: 

“1. Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan  
mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu: 
a. Sebagai pedoman kerja 
b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja 
c. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen 

dalam memimpin jalannya perusahaan. 
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  2. Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar 
penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi 
perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran 
penjualan harus disusun paling awal daripada semua anggaran 
yang lain, yang ada dalam perusahaan.” 

 

2.4.4 Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Penjualan 

Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1996;127-128), 

anggaran penjualan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

“1. Penentuan dasar-dasar anggaran 
a.  Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. 
b.  Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. 
c.  Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

  2. Penyusunan rencana penjualan 
a. Analisis ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap 

aspek-aspek makro seperti: moneter, kependudukan, 
kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan 
teknologi. 

b.   Melakukan analisis industri. 
c.   Melakukan analisis prestasi penjualan periode yang lalu. 
d. Melakukan analisis prestasi penjualan periode yang akan 

datang. 
e.   Menyusun forecast penjualan. 
f.    Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. 
g.   Menghitung rugi-laba yang mungkin diperoleh. 
h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui 

oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan.” 
 
2.5 Pengertian Efektivitas 

 Efektivitas selalu berkaitan dengan aktivitas-aktivitas dalam suatu 

organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 

 Menurut R. A. Supriyono (2001;25), definisi efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

“ Efektivitas adalah hubungan antara keluaran pusat 

pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi 

keluaran suatu pusat pertanggungjawaban terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan, semakin efektif kegiatan pertanggungjawaban 

tersebut.” 
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Sedangkan menurut Komaruddin (1994;269) pengertian efektivitas 

adalah sebagai berikut: 

“ Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan 

keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu.” 

 
 Berdasarkan pengertian efektivitas yang telah dikemukakan, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas yang dimaksud adalah suatu hubungan kontribusi 

antara anggaran penjualan terhadap pengendalian penjualan. 

 

2.6 Pengendalian 

 Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, manajemen membutuhkan cara 

untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam perusahaan melakukan apa yang 

seharusnya mereka lakukan, agar tujuan perusahaan yang telah mereka tetapkan 

sebelumnya dapat tercapai. Oleh karena itu, fungsi pengendalian dari manajemen 

diperlukan untuk mendukung hal tersebut. 

 

2.6.1 Pengertian Pengendalian 

 Pengendalian merupakan kebijaksanaan, prosedur dan praktek yang 

diterapkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara efektif dan efisien, mencakup koreksi atas kekurangan, 

kelemahan, dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian operasi agar selaras 

dengan pedoman yang digunakan. 

 Pengertian pengendalian menurut Syahrul dan M. Nizar (2000;208) 

adalah sebagai berikut: 

“ Pengendalian adalah penggunaan atau implementasi suatu metode 
keputusan dan penggunaan umpan balik, sehingga tujuan-tujuan 
dan rencana-rencana strategis perusahaan dapat dicapai dengan 
optimal. Untuk melakukan pengendalian ini para manajer 
mempelajari akuntansi dan laporan-laporan lain, kemudian 
membandingkannya dengan rencana-rencana yang ditetapkan 
sebelumnya. Perbandingan ini bisa menunjukkan di mana operasi 
tidak akan berhasil seperti yang direncanakan dan siapa yang 
bertanggung jawab. Umpan balik yang diterima manajemen bisa 
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menunjukkan kebutuhan perencanaan kembali, untuk melakukan 
strategi-strategi baru, atau penyusunan kembali struktur 
organisasi.” 

 
Menurut Komaruddin (1994;163), pengertian pengendalian adalah 

sebagai berikut: 

“ Pengendalian adalah suatu aktivitas untuk menjamin perencanaan 
dilaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan standar. Dalam 
kegiatan pengendalian biasanya terdapat kegiatan-kegiatan 
pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pekerjaan, 
penilaian pekerjaan, dan pengambilan tindakan perbaikan.” 

 

 Sedangkan menurut R. A. Supriyono (2001;6) pengertian pengendalian 

adalah sebagai berikut: 

“ Pengendalian merupakan proses yang digunakan untuk menjamin 
agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam 
rangka mencapai tujuan bagian organisasi yang telah ditentukan 
terlebih dahulu.” 

 

2.6.2 Jenis-jenis Pengendalian 

 Menurut Glenn A. Welsch dkk  yang dialihbahasakan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy Warouw (2000;14), berdasarkan waktu persiapan 

dan pelaksanaannya secara umum bentuk pengendalian suatu perusahaan dapat 

digolongkan menjadi: 

“ Pengendalian Awal (Feedforward Control) 

 Pengendalian Berjalan (Concurrent Control) 

Pengendalian Umpan Balik (Feedback Control).” 

 

Penjelasan dari jenis-jenis pengendalian tersebut di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengendalian Awal 

Dipergunakan sebelum kegiatan atau tindakan dilaksanakan untuk menjamin 

bahwa sumber daya manusia dan bahan baku telah disiapkan dan perusahaan 

telah siap untuk melaksanakan kegiatan 
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2. Pengendalian Berjalan  

Biasanya dalam bentuk laporan kinerja berkala. Pemantauan (dengan 

menggunakan observasi personal dan laporan-laporan) terhadap aktivitas 

berjalan untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai, dan kebijakan serta 

prosedur yang telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan. 

3. Pengendalian Umpan Balik 

Tindakan pasca operasi, memfokuskan pada hasil periode sebelumnya untuk 

mengendalikan aktivitas di masa mendatang. 

 

2.6.3     Proses Pengendalian 

  Pengendalian berhubungan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas 

dalam menggerakkan tenaga kerja serta sumber keuangan terhadap satu tujuan 

kegiatan meliputi perbandingan standar yang ditetapkan, tindakan yang perlu 

bilamana terjadi kondisi-kondisi yang menyimpang dari standar. 

 Proses pengendalian menurut Glenn A. Welsch dkk yang dialihbahasakan 

oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw (2000;14) adalah sebagai berikut: 

“ Membandingkan kinerja actual untuk periode yang bersangkutan 
dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil actual, hasil yang 
direncanakan, dan selisih antara keduanya. 
Menganalisis penyimpangan antara hasil actual dengan hasil yang 
direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan 
tersebut. 
Mencari dan mengembangkan tidakan alternatif untuk mengatasi 
masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses 
di suatu bidang tertentu. 
Memilih tindakan koreksi dari kumpulan alternatif y ang ada dan 
menerapkan tindakan tersebut. 
Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 
tindakan koreksi yang diterapkan. Dan dilanjutkan dengan umpan 
maju untuk membuat perencanaan periode berikutnya.” 
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2.7       Pengendalian Penjualan 

2.7.1    Pengertian Pengendalian Penjualan 

 Pada umumnya, pengendalian penjualan dilakukan dengan 

membandingkan laporan aktivitas penjualan dengan anggaran penjualan untuk 

mengetahui sebab-sebab terjadinya selisih. 

 Pengertian pengendalian penjualan menurut Willson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintin Felix (1996;259) adalah sebagai berikut: 

“ 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 untuk mencapai hasil 
pengembalian yang diharapkan atas investasi.” 

  

 Dari definisi di atas, dapat diambil simpulan bahwa pengendalian 

penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian yang telah dilakukan 

terhadap kebijakan, prosedur, 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 yang optimum dapat terealisir hanya bila terdapat hubungan 

yang wajar diantara keempat faktor yang tertera berikut ini: 

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas-fasilitas 

2. Volume penjualan 

3. Biaya operasi 

4. Laba kotor  

 Teknik-teknik analisis untuk meningkatkan penjualan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di masa lalu, dalam 

hubungannya dengan harga dan volume, untuk menyelidiki dengan seksama 

kelemahan dari anggaran penjualan dan melaporkannya. 
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2. Memberikan bantuan kepada pimpinan untuk menentukan anggaran penjualan 

secara menyeluruh dan melaporkan ketaatan pelaksanaan sesuai rencana. 

3. Memberikan bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menyusun standar 

biaya penjualan. 

4. Pembuatan analisis yang wajar mengenai biaya dan investasi yang 

dipergunakan untuk menetapkan 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.  

 

2.7.2   Tujuan Pengendalian Penjualan 

 Pengendalian merupakan suatu proses yang menjamin bahwa sumber daya 

dapat diperoleh dan dimanfaatkan secara efisien dalam pencapaian tujuan 

organisasi.penjualan harus dikendalikan supaya dapat tercapai hasil pengembalian 

yang sebaik-baiknya atas investasi. Dengan menerapkan pengendalian penjualan 

yang baik maka dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengetahui selisih 

yang terjadi atas pelaksanaan anggaran penjualan, juga membantu dalam hal 

tindak lanjut yang tepat atas selisih tersebut sehingga tujuan perusahaan secara 

umum dapat tercapai. 

 Tujuan dari pengendalian penjualan terangkum dalam pengertian 

pengendalian penjualan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Willson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintin Felix (1996;259) yaitu : 

“… untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan 

biaya wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk 

mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atau dikehendaki.” 

 Dengan demikian terlihat jelas bahwa dalam pengendalian penjualan 

terkandung unsur tindak lanjut yang dapat berupa perbaikan terhadap 

penyimpangan yang terjadi, untuk mencapai penjualan yang dikehendaki 

berdasarkan analisis yang dilakukan. 
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2.8     Peranan Anggaran Penjualan sebagai Alat Bantu Manajemen dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Penjualan 

 Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan anggaran penjualan sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan juga sebagai alat 

pengawasan kerja. Ketiga hal tersebut dapat membantu manajemen dalam 

memimpin jalannya perusahaan menuju tujuan yang akan dicapai. Dengan 

memanfaatkan anggaran penjualan maka perusahan mempunyai perencanaan 

penjualan yang baik dan terarah, karena di dalamnya terkandung tujuan bersama 

yang telah disepakati oleh tiap bagian yang terkait dalam penyusunan anggaran 

penjualan sehingga perusahaan memiliki pedoman kerja. Anggaran penjualan 

dijadikan dasar penyusunan anggaran lain yang ada di perusahaan di mana 

mencakup bagian-bagian yang terkait satu sama lain sehingga dalam 

pelaksanaannya terjadi koordinasi yang baik. Dalam hal pengendalian, anggaran 

penjualan mendukung pelaksanaan pengendalian penjualan di perusahaan yaitu 

sebagai dasar perbandingan dan dasar analisis. 

 Pelaksanaan pengendalian penjualan berkaitan erat dengan anggaran 

penjualan karena dalam anggaran penjualan terdapat sasaran penjualan yang ingin 

dicapai oleh setiap pelaksana anggaran. Dengan adanya pengendalian penjualan, 

manajemen perusahaan dapat melakukan analisis dan penelitian terhadap 

kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan kemudian dari 

penyimpangan tersebut dilakukan tindakan koreksi dengan segera yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi intern maupun ekstern perusahaan. Dengan 

demikian, efektivitas pengendalian penjualan dapat tercapai dengan cara 

membandingkan dan menganalisis antara anggaran penjualan dengan aktualnya, 

sehingga nampak penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan 

tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi dan prestasi yang dimanfaatkan sebagai 

umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang. 

 Pengendalian yang baik memerlukan umpan balik dan umpan maju. 

Umpan maju ini bermakna bahwa tujuan, rencana, kebijakan dan standar telah 

dikembangkan dan dikomunikasikan kepada seluruh manajer yang bertanggung 

jawab terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Konsep umpan balik 
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yaitu konsep yang memerlukan pengukuran kinerja yang memicu dilakukannya 

tindakan koreksi yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan semula. Dengan demikian, umpan maju memberikan dasar bagi 

pelaksanaan pengendalian saat kegiatan dilaksanakan, sedangkan umpan balik 

memberikan dasar bagi pengukuran efektivitas pengendalian setelah suatu 

kegiatan dilaksanakan. Pada saat anggaran tersebut dilaksanakan maka 

pengendalian harus mulai diterapkan untuk mengukur kemajuan dari anggaran 

tersebut. 

 Jadi, dengan adanya anggaran penjualan yang digunakan sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian, sangat mendukung untuk dapat dilakukannya 

pengendalian oleh manajemen pada perusahaan. Perencanaan yang baik tanpa 

didukung oleh pengendalian yang efektif mengakibatkan pemborosan dana dan 

waktu, demikian juga sebaliknya, tanpa perencanaan maka tidak dapat dilakukan 

pengendalian ke arah tujuan yang ingin dicapai. 

 Apabila anggaran penjualan yang telah disahkan oleh pimpinan 

perusahaan dapat tercapai mengandung arti bahwa efektivitas penjualan yang 

dilakukan oleh perusahaan telah berjalan dengan baik. Di samping itu juga, 

mengandung arti bahwa penyimpangan yang terjadi dari pelaksanaan anggaran 

penjualan tersebut sangat kecil sehingga tujuan anggaran penjualan dapat tercapai 

walaupun mungkin tidak saratus persen terpenuhi karena faktor-faktor tertentu.  

 Dengan demikian, anggaran penjualan memberikan manfaat bagi 

perusahaan dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


