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1.1  Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan adanya perkembangan pada sektor industri dan 

perdagangan yang semakin maju yang diikuti dengan semakin ketatnya 

persaingan antar perusahaan yang sejenis, mengakibatkan persaingan usaha yang 

terjadi sekarang ini sangat berat dan kompetitif. Dampaknya konsumen pun 

semakin selektif dalam memilih dan membeli barang atau jasa, sehingga para 

pengusaha menghadapi masalah dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang 

terbatas secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang 

tak terbatas. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang telah berada di dalam 

industri dan perdagangan ini harus lebih dapat bersaing secara kompetitif di 

pasaran dan berupaya agar konsumen tidak pindah ke pesaing. 

Promosi dapat digunakan sebagai salah satu alat komunikasi yang penting 

bagi suatu perusahaan untuk memasarkan produknya, karena setiap barang yang 

dipasarkan tidak mungkin dikenal masyarakat bila tidak ada usaha untuk 

mempromosikannya. Promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran 

(marketing mix) yang berfungsi untuk meningkatkan hasil penjualan dengan jalan 

mempengaruhi konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

merubah tingkah laku, memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan pembeli 

serta pihak lain yang berpengaruh dalam proses pembelian. Selain itu, promosi 

dan teknik penjualan juga harus disertai dengan mental kejujuran, berani 

mengambil resiko, dan yakin atas usaha tersebut agar mencapai kesuksesan dan 

keberhasilan.   

Biaya yang timbul untuk mempromosikan produk perusahaan ini dapat 

semakin meningkat antara lain dengan ketatnya persaingan, perubahan selera 

konsumen dan perluasan usaha perusahaan. Meningkatnya biaya promosi akibat 

naiknya aktivitas pemasaran diharapkan dapat mendorong meningkatnya jumlah 

produk yang terjual. 



Upaya kegiatan promosi agar mencapai sasaran, maka sebelum 

dilaksanakan hendaknya perusahaan mengadakan perencanaan tentang bentuk 

promosi yang akan digunakan serta mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempunyai hubungan erat dengan kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang 

teratur dan penggunaaan media yang tepat akan membuat produk perusahaan 

dikenal dalam masyarakat yang dapat berpengaruh pula terhadap penjualan, 

sehingga penjualan akan meningkat. 

Suatu alat perencanaan dan pengendalian yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan kegiatan promosi yaitu anggaran. Anggaran merupakan rencana 

manajemen yang dinyatakan dalam satuan uang untuk periode tertentu, biasanya 

satu tahun. Anggaran sangat penting karena digunakan untuk mengendalikan 

kegiatan perusahaan yaitu dengan membandingkan anggaran yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu dengan pelaksanaannya. Pembuatan anggaran tersebut 

melalui proses perencanaan yang matang dengan cara mengestimasi semua 

penjualan, biaya, keuntungan hingga neraca dalam jangka waktu pendek. Apabila 

terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut dianalisis agar diketahui 

penyebabnya dan dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. 

Suatu organisasi yang dipersiapkan dengan baik dapat membantu 

manajemen dalam perencanaan operasional perusahaan serta dapat memberikan 

suatu batasan pengeluaran selama periode anggaran, kemudian anggaran tersebut 

digunakan untuk membuat perbandingan secara periodik untuk melihat apakah 

pengeluaran yang sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah 

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka 

mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya promosi dapat digambarkan 

lewat perumpamaan bahwa pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan seorang 

pria berkacamata hitam yang dari tempat gelap pada malam kelam mengedipkan 

matanya pada seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun yang tahu apa 

yang dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri. 



PT. Nusantara Jaya Sentosa adalah salah satu badan usaha yang bergerak 

di dalam bidang industri dan perdagangan otomotif, terutama dalam penjualan 

mobil. Proses menjalankan usahanya PT. Nusantara Jaya Sentosa berusaha 

menawarkan produknya agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Oleh 

karena itu perlu adanya promosi terhadap produk yang akan dijual. Pelaksanaan 

promosi tersebut diperlukan alat perencanaan dan pengendalian yaitu anggaran.  

Fenomena yang timbul dalam pelaksanaannya adalah anggaran untuk biaya 

promosi yang dikeluarkan melebihi dari batas yang telah disediakan. Selain hal 

tersebut masalah lain yang dihadapi diantaranya adalah persaingan pada 

perusahaaan sejenis, kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil sehingga 

menyebabkan menurunnya daya beli, biaya promosi yang semakin tinggi, dan 

kurang pedulinya karyawan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, penulis merasa 

tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut dan 

ingin mengetahui bagaimana caranya agar pengendalian kegiatan promosi yang 

efektif dapat meningkatkan volume penjualan.     

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada PT. Nusantara Jaya Sentosa perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif, dengan judul : “Pengaruh Anggaran Biaya Promosi terhadap 

Peningkatan Volume Penjualan” (Studi Kasus pada PT. Nusantara Jaya 

Sentosa, Bandung) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dalam 

penelitian ini penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyusunan anggaran dan pengendalian biaya promosi di 

perusahaan 

2. Bagaimana peningkatan volume penjualan setiap tahunnya 

3. Bagaimana pengaruh anggaran biaya promosi terhadap volume penjualan 

 

 

 



1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Mengetahui penyusunan anggaran biaya promosi dan pengendalian biaya  

promosi di perusahaan 

2. Mengetahui peningkatan volume penjualan setiap tahunnya 

3. Mengetahui pengaruh anggaran biaya promosi terhadap peningkatan penjualan 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adanya penelitian ini, diharapkan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori-

teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik nyata di 

perusahaan. Disamping itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi.  

2. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada 

perusahaan agar mengetahui dan semakin menyadari pentingnya suatu 

anggaran dan perhitungan selisih biaya promosi dalam melaksanakan kegiatan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Tujuan perusahaan dalam suatu perekonomian adalah untuk memperoleh 

laba yang optimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. 

Keberhasilan suatu perusahaan antara lain dapat dilihat dari kemampuannya untuk 

mendapatkan keuntungan maksimal baik untuk periode jangka pendek maupun 



jangka panjang. Laba diperoleh dari hasil penjualan produk yang dipasarkan oleh 

perusahaan. 

Hal ini menyebabkan manajemen perusahaan harus bekerja secara efektif 

dan efisien serta melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, 

diantaranya perencanaan dan pengendalian. Upaya agar perencanaan dan 

pengendalian dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan alat sebagai pedoman 

kerja serta untuk prosedur pelaksanaannya yang baik, sehingga dapat memberikan 

dan menyajikan informasi yang sesuai dan bermanfaat bagi pimpinan perusahaan 

berdasarkan kepada pedoman tersebut. Salah satu alat sebagai pedoman yang 

penting dalam pengendalian adalah anggaran. 

Pengertian anggaran menurut RA Supriyono (2007;3) adalah : 

  “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal 
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk 
perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka 
waktu tertentu, biasanya satu tahun”. 

 
Menurut pendapat tersebut, anggaran selain sebagai alat perencanaan juga 

merupakan alat pengendalian yang dapat membantu manajemen dalam 

memberikan informasi apakah yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan yang 

direncanakan. 

Promosi merupakan salah satu unsur dari bauran pemasaran (marketing 

mix) yang sangat penting dilaksanakan perusahaan dalam upaya meningkatkan 

penjualan. Promosi ini dilakukan dengan maksud mengadakan komunikasi 

dengan konsumen, baik sebagai usaha untuk mempengaruhi dan/atau untuk 

mengingatkan konsumen akan produk perusahaan.  

Pengertian promosi menurut Basu Swastha (2007;84) sebagai berikut : 

“Promosi adalah usaha perusahaan untuk memberitahu, membujuk, atau 
mengingatkan konsumen tentang perusahaan, produknya, atau idenya agar 
supaya tujuan perusahaan dapat dicapai”. 
     
Setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 

menarik perhatian konsumen melalui berbagai cara, diantaranya melalui kegiatan 

promotif, yaitu dengan memanfaatkan media-media promosi yang telah pesat 



belakangan ini. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk menginformasikan dan 

mengkomunikasikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan produk yang 

dihasilkan perusahaan kepada konsumen ternyata memerlukan biaya yang cukup 

besar dan dianggarkan. Dasarnya biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diakui 

dalam satuan uang untuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu untuk 

menekan biaya yang dikeluarkan diperlukan suatu perencanaan berupa anggaran. 

Tujuan anggaran adalah untuk mengarahkan kegiatan perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

  Menurut Mulyadi (2000;8), definisi biaya adalah sebagai berikut : 

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang akan diatur dalam 
satuan uang  yang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk    
tujuan tertentu”. 
 

  Biaya promosi yang merupakan bagian dari anggaran yang dikeluarkan 

untuk biaya pemasaran, sehingga dengan adanya dana untuk membiayai kegiatan-

kegiatan promosi tersebut, diharapkan hasil penjualan yang ditargetkan dapat 

tercapai, bahkan meningkat, sehingga laba yang akan diperoleh perusahaan dapat 

meningkat pula. 

  Penjualan tidaklah semudah yang dibayangkan, mengingat begitu ketatnya 

persaingan, setiap perusahaan berusaha untuk memenangkan persaingan tersebut 

dengan mempertahankan mutu dan strategi penjualan. Upaya tersebut tidak akan 

mencapai hasil yang optimal bila produk tersebut tidak dikenal konsumen. 

Menurut Kotler (2001;13) : 

“The selling concept hold that consumers will not buy enough of the 
organization’s product unless it undertakes a large scale selling and 
promotion effort.” 
 

 Pengertian tersebut berarti bahwa konsumen tidak akan membeli suatu 

produk perusahaan, jika perusahaan tidak melakukan usaha penjualan dan tidak 

melakukan usaha promosi. 

 



 Penelitian mengenai pengaruh biaya promosi dalam meningkatkan volume 

penjualan pernah dilaksanakan oleh Henry Bayuaji (2006). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa biaya promosi yang 

ditetapkan secara memadai dan efektif dapat meningkatkan volume penjualan. 

Berdasarkan hal tersebut, dimana anggaran dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian biaya promosi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dan meneliti sejauh mana pengaruh anggaran, khususnya anggaran 

biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan. Terdapat perbedaan dalam 

penelitian sebelumnya yaitu penulis menitikberatkan pada anggaran biaya 

promosi, sedangkan peneliti sebelumnya menitikberatkan pada biaya promosi, 

serta perbedaan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan pada PT. Nusantara Jaya 

Sentosa, Bandung.        

 Alasan penulis melanjutkan penelitian tersebut karena melihat 

perkembangan sektor perdagangan saat ini yang semakin pesat yang 

mengakibatkan timbulnya persaingan antar perusahaan sejenis sehingga 

perusahaan berupaya agar konsumen tidak pindah ke pesaing. Salah satu caranya 

dengan melakukan promosi. Promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

penjualan bagi perusahaan.       

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis 

sebagai topik pembahasan sebagai berikut: “Anggaran biaya promosi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume 

penjualan”. 

1.6  Metodologi Penelitian 

  Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metodologi 

penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti sehingga dapat 

disimpulkan. 

 

 



1.6.1 Operasional Variabel 

  Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

1.   Variabel bebas {Independent Variable / X) 

Variabel bebas atau independent variable seringkali disebut sebagai variabel 

yang menerangkan (descriptor). Suatu variabel digolongkan ke dalam variabel 

bebas jika dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut 

mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah anggaran biaya promosi. 

2.   Variabel terikat (Dependent Variable / Y) 

Variabel terikat atau dependent variable adalah suatu variabel dimana dalam 

hubungannya dengan variabel lain fungsinya diterangkan atau dipengaruhi 

oleh variabel lain (estimator). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

peningkatan volume penjualan. 

Adapun penjabaran dari variabel-variabel tersebut ke dalam indikator dan 

skala adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penjabaran Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala pengukuran Instrumen 
Anggaran Biaya 
Promosi (X) 

- Selisih dan   peningkatan 
anggaran biaya promosi 

- Prinsip penyusunan 
anggaran biaya promosi  

- Berfungsinya anggaran 
secara normatif 

- Terdapatnya proses 
pengendalian anggaran  

Rasio dan  
Nominal 

Observasi/
Wawancara 

Peningkatan 
Volume 
Penjualan (Y) 

- Selisih  dan peningkatan 
biaya promosi terhadap 
volume penjualan 

- Realisasi biaya promosi 
terhadap realisasi 
penjualan 

- Perbandingan antara 
realisasi dengan target 
penjualan 

Rasio dan  
Nominal 

 
 

Observasi/
Wawancara 

 



1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada 

perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti melalui : 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

pengamatan langsung terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab 

secara luas dengan pejabat berwenang yang ada kaitannya dengan masalah 

yang diteliti. 

c. Mengumpulkan data yang diperlukan serta mempelajarinya. Adapun data 

yang akan diuji dan dianalisis oleh penulis yakni selama 5 tahun anggaran.   

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku 

referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan 

data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian 

dan dasar pembahasan masalah yang akan diteliti. 

 
1.6.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y) seperti yang digunakan dalam hipotesis, maka data yang diperoleh 

dianalisis dan diuji dengan menggunakan persamaan regresi, analisis korelasi dan 

uji hipotesis terhadap koefisien korelasi.   

 Penggunaan ketiga alat analisis tersebut, maka penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis akan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang 

merupakan hasil akhir dari penulisan skripsi ini.  



1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan penulis pada perusahaan industri otomotif, yaitu PT. 

Nusantara Jaya Sentosa yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 513 Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober 2009 sampai 

dengan Juni 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


