
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Anggaran 

 Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba, 

disamping beberapa tujuan lainnya, turut menyukseskan program pemerintah di 

bidang ekonomi dan membuka kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan tersebut, maka semua 

tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisis, dan diteliti 

secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggungjawab. 

 Semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada perusahaan, 

maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen semakin 

besar. Oleh sebab itu, manajemen memerlukan alat bantu yang memungkinkan 

manajer merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Salah satu alat yang digunakan oleh manajer 

tersebut adalah anggaran.  

  

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Penyusunan 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”. 

 

 Anggaran perusahaan dapat dianggap sebagai suatu sistem tunggal yang 

memiliki ciri khas tersendiri, oleh karena itu anggaran perusahaan tersebut 

mempunyai tujuan serta cara kerja tersendiri yang merupakan satu kebulatan dan 

yang berbeda dengan tujuan serta cara kerja sistem lain yang terdapat dalam 

perusahaan.     
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  Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran antara lain : 

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. 

c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, 

sehingga  dapat memudahkan pengawasan. 

d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal. 

e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran 

lebih  jelas dan nyata terlihat. 

f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Anggaran 

 Anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang sebagai 

berikut : 

1) Berdasarkan ruang lingkup, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran komprehensif  yaitu anggaran perusahaan yang disusun  dengan 

ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas 

perusahaan. 

b. Anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan   

 ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari 

 kegiatan perusahaan. 

2) Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran fixed (fixed budget) yaitu anggaran yang disusun untuk  periode 

waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume 

tersebut direncanakan revenue, cost, dan expenses, serta tidak diadakan 

revisi secara periodik. 

b. Anggaran kontinyu (continues budget) yaitu anggaran yang  disusun untuk 

periode waktu tertentu dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan 

volume  tersebut direncanakan revenue, cost, dan expense, tetapi diadakan 

 



revisi secara periodik dan ditambahkan anggaran untuk satu triwulan pada 

periode anggaran berikutnya. 

3) Berdasarkan jangka waktu, anggaran terdiri dari : 

a. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang  menunjukkan 

anggaran operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi (biasanya satu 

tahun) yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari : 

• Anggaran penjualan 

• Anggaran produksi yang terdiri dari anggaran pemakaian bahan 

langsung, anggaran pembelian bahan baku, anggaran upah langsung, 

dan anggaran biaya overhead 

• Anggaran persediaan bahan baku dan barang jadi 

• Anggaran biaya penjualan dan promosi 

• Anggaran biaya administrasi 

• Anggaran harga pokok barang yang dijual 

• Anggaran laba/rugi yang diproyeksikan 

• Anggaran sisa laba diproyeksikan 

• Anggaran pendapatan dan pengeluaran lain-lain 

• Anggaran tambahan modal 

• Anggaran kas, piutang dan daftar neraca yang diproyeksikan 

b. Anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang menunjukan rencana 

investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari satu tahun.  

 

2.1.3  Fungsi dan Manfaat Anggaran 

 Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen yang meliputi 

fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini disebabkan anggaran 

mempunyai fungsi sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya. 

1) Fungsi Perencanaan 

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran 

teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas 

dalam satuan unit dan uang, sehingga dapat membantu manajemen meneliti 



dan mempelajari segala masalah yang berkaitan dengan aktivitas yang 

dilaksanakan, serta mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di 

perusahaan dalam menentukan arah atau aktivitas yang paling 

menguntungkan. 

2) Fungsi Pelaksanaan 

 Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehinggga 

pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba), 

dapat membantu mengkoodinir sumber daya manusia dengan perusahaan 

serta membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan. 

3) Fungsi Pengawasan 

Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan (controlling). 

Pengawasan berarti melakukan evaluasi (menilai) atas pelaksanaan pekerjaan, 

dapat membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran, dengan cara : 

a. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) 

b. Melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu (jika ada 

penyimpangan yang merugikan) 

 

   Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain : 

• Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 

• Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. 

• Dapat memotivasi pegawai. 

• Menimbulkan rasa tanggung jawab pada pegawai. 

• Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

• Sumber daya, seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

• Alat pendidikan bagi manajer. 

 

2.1.4  Keterbatasan Anggaran 

Anggaran sebagai alat bantu manajemen dalam melaksanakan fungsi-

fungsinya mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain : 



a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi, sehingga mengandung unsur 

ketidakpastian. 

b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang 

tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran 

secara lengkap dan akurat. 

c. Pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat menggerutu 

dan menentang, sehingga pelaksanaan anggaran dapat menjadi kurang efektif. 

 

2.1.5 Syarat dan Karakteristik Anggaran 

 Anggaran harus disusun secara benar dan sistematis. Penyusunan anggaran  

yang telah mengikuti prosedur yang benar tidak menjamin anggaran itu pasti 

berhasil, tetapi ada hal-hal lain yang menjadi syarat yang harus dipenuhi apabila 

program anggaran ingin berhasil. 

 Menurut Supriyono (2007;87), syarat-syarat tersebut adalah : 

 “1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat. 
  Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 

fungsional dengan jelas dan menentukan wewenang dan tanggung 
jawab yang tegas. 

     2. Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi : 
1). Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 

realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung 
penyimpangannya. 

2). Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai 
realisasi anggaran. 

3). Laporan didasarkan pada akuntansi pertangungjawaban. 
 3. Adanya penelitian dan analisis 

  Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat 
pengukur prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk 
menganalisa prestasi. 

 4. Adanya dukungan para pelaksana 
 Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen 
jika ada dukungan aktif dari pelaksana tingkat atas maupun bawah.” 
  

 Menurut Anthony (2002;158), anggaran mempunyai beberapa 

karakteristik, yaitu : 

“1. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya 
berasal dari angka yang bukan dari satuan keuangan, misalnya unit 
terjual, jumlah produksi. 



2. Mencakup kurun waktu satu tahun. 
3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju 

menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah 
dianggarkan. 

4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mepunyai 
wewenang lebih tinggi dari yang menyusunnya. 

5. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat 
diubah, kecuali dalam hal khusus. 

6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, dan 
varians yang terjadi dianalisis dan dijelaskan.” 

 

2.1.3 Prosedur Penyusunan Anggaran 

 Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh komite anggaran, yang 

anggotanya terdiri dari manajer pelaksana fungsi-fungsi pokok perusahaan. 

Adapun urutan-urutan prosedur penyusunan anggaran adalah : 

1. Menganalisis informasi masa lalu dan lingkungan eksternal perusahaan untuk 

mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan, dan ancaman yang akan 

dihadapi oleh perusahaan pada masa yang akan datang. 

2. Pimpinan perusahaan menentukan perencanaan strategi yaitu menyangkut 

penentuan tujuan rencana jangka panjang. 

3. Mengkomunikasikan rencana strategi kepada setiap manajer dan komite 

anggaran agar mereka mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

4. Memilih taktik, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan, atas dasar 

tujuan organisasi dan tujuan jangka panjang, maka manajer puncak dan 

manajer divisi menyusun pemilihan untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Sedangkan manajer departemen membuat keputusan pengoperasian yang 

berhubungan dengan pengkoordinasian semua kegiatan di bawah 

departemennya, dan manajer seksi bertanggungjawab untuk merencanakan 

pengawasan kegiatan seksinya. 

5. Setiap manajer divisi menyusun dan mengkoordinasikan anggaran dari 

manajer-manajer di bawahnya untuk diserahkan kepada komite anggaran. 

6. Setelah manajer menerima usulan-usulan anggaran dari setiap manajer divisi, 

maka komite anggaran akan memberikan usulan atau menyarankan revisi atas 



usulan anggaran diajukan dengan maksud untuk mencapai keselarasan antara 

satu divisi lainnya, menyesuaikan dengan rencana jangka panjang dan 

akhirnya menyesuaikan dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh 

manajer puncak. 

7. Menyetujui usulan anggaran yang telah direvisi oleh setiap manajer divisi dan 

revisinya telah disetujui oleh komite anggaran, maka komite akan 

menggabungkan usulan tersebut menjadi anggaran perusahaan. 

8. Revisi dan pengesahan anggaran perusahaan kemudian didistribusikan ke 

seluruh divisi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai 

alat pengendalian. 

 

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran 

 Faktor-faktor yang mepengaruhi penyusunan anggaran  adalah : 

1) Faktor Intern 

 Faktor-faktor intern (controllable) antara lain berupa : 

• Data penjualan pada tahun-tahun yang lalu. 

• Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, 

syarat pembayaran barang yang dijual, promosinya, pemilihan saluran 

distribusi dan sebagainya. 

• Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 

• Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya maupun 

keterampilan dan keahliannya. 

• Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

• Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, dan 

• Kebijakan-kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

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

pembelanjaan, administrasi maupun di bidang personalia. 

2) Faktor Ekstern 

 Faktor-faktor ekstern (uncontrollable) antara lain berupa : 

• Keadaan persaingan. 

• Tingkat pertumbuhan penduduk. 



• Tingkat penghasilan masyarakat. 

• Tingkat penyebaran penduduk. 

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

• Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya maupun keamanan. 

• Keadaan perekonomian nasional maupum internasional, kemajuan 

teknologi, dan sebagainya. 

 

2.1.8 Aspek Manusia dalam Anggaran 

Anggaran disusun untuk membantu manajemen mengkomunikasikan 

tujuan organisasi pada semua manajer unit organisasi di bawahnya, untuk 

mengkoordinasikan kegiatan, dan untuk mengevaluasi prestasi para manajer 

tersebut. Upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai, dalam penyusunan anggaran 

harus selalu memperhatikan keterlibatan aspek perilaku manuasia. Kesuksesan 

anggaran hanya dapat tercapai jika semua pelaksana mau bekerja sama dan 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan anggaran. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran agar dapat 

memotivasi para pelaksana menurut R.A. Supriyono (2007;350) antara lain : 

“1. Tingkat kesulitan 
Anggaran yang baik adalah anggaran dengan tingkat kesulitan yang 
masih memungkinkan untuk dicapai sehingga para pelaksana 
termotivasi untuk mencapai prestasi. 

2. Partisipasi manajemen puncak 
  Manajemen puncak selalu berpartisipasi dalam meninjau dan 

mengesahkan anggaran, juga harus mengikuti hasil-hasil pelaksanaan 
anggaran sehingga memperoleh umpan balik yang efektif dalam 
memotivasi para pelaksana. 

3. Kewajaran dan keadilan 
   Setiap pusat pertanggungjawaban harus percaya bahwa anggaran yang 

disusunnya adalah wajar dan adil untuk dicapai, sehingga manajer 
masing-masing pusat pertanggungjawaban harus berperan aktif dalam 
penyusunan anggaran pusat pertanggungjawaban dengan cara 
menyusun usulan dan revisi anggaran. 

4. Laporan yang diteliti dan tepat waktu 
  Laporan perbandingan realisasi dan anggaran harus disusun dan 

disajikan dengan teliti dan waktu yang tepat. Laporan anggaran yang 
diteliti dan tepat waktu dapat merupakan “peringatan dini” bagi para 



pelaksana, agar berperan teliti dan tepat waktu maka penyusunan 
laporan anggaran harus mempunyai integritas dan keahlian.”  

 

2.2 Biaya 

  Upaya dalam perencanaan dan pengendalian, membuat manajer 

memerlukan informasi mengenai keadaan organisasi. Dilihat dari sudut pandang 

akuntansi, kebutuhan akan informasi tersebut berkaitan dengan biaya dari suatu 

organisasi. 

 

2.2.1 Pengertian Biaya 

 Pengertian biaya menurut Hansen & Mowen (2004;40) adalah sebagai 

berikut : 

 “Biaya adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk 
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini 
atau dimasa datang bagi organisasi.”  

 

  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”. 

 

  Berdasarkan definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu : 

1. Biaya merupakan pengorbanan ekonomi 

2. Diukur dalam satuan uang 

3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 

4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu yaitu untuk memperoleh barang 

dan jasa dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan (manfaat) baik pada 

saat ini maupun dimasa yang akan datang.  

 

2.2.2 Klasifikasi Biaya 

 Hammer dan kawan-kawan (2005;28) mengklasifikasikan biaya 

berdasarkan pada hubungan antara biaya dengan : 

“1.  The product. 
2. The volume of production. 



3. The manufacturing department, process, cost centers, or other 
subdivisions. 

4. The accounting period. 
5. A decisions, action, or evaluation.” 

 

 Proses klasifikasi biaya dapat dimulai dengan mengkaitkan biaya pada 

operasi perusahaan : 

1. Biaya dalam hubungannya dengan produk. 

Hubungannya dengan produk, dalam perusahaan pabrikasi, total biaya 

operasional terdiri dari : 

1) Biaya pabrikasi, merupakan jumlah dari tiga unsur biaya yaitu beban 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 

2) Biaya komersial, dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu beban 

pemasaran dan beban administrasi. 

2. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi. 

 Hubungannya dengan volume produksi meliputi : 

1) Biaya variabel (variable cost) 

 Merupakan biaya yang timbul karena menjalankan bisnis dan perubahan 

jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. 

2) Biaya tetap (fixed cost) 

Merupakan biaya yang timbul karena berada dalam bisnis dan jumlah 

keseluruhan yang tetap dalam keluaran yang relevan. 

3) Biaya semi variabel (semi variable cost) 

  Merupakan biaya-biaya yang mengandung unsur-unsur tetap dan 

variabel. 

3. Biaya dalam hubungannya departemen pabrikasi, proses, atau segmen 

lainnya. 

1) Departemen produksi dan jasa 

 Dalam departemen produksi, operasional dilakukan secara manual atau 

dengan mesin, yang dilaksanakan terhadap produk atau bagian-

bagiannya. Dalam departemen jasa, memberikan jasa yang bermanfaat 

bagi departeman lainnya. 



2) Biaya departemen langsung dan tidak langsung 

 Jika biaya dapat segera diidentifikasi dengan departemen tersebut, maka 

biaya tersebut disebut sebagai biaya departeman langsung, jika biaya 

dipikul bersama oleh beberapa departemen yang mengambil manfaat dari 

terjadinya biaya tersebut, maka biaya tersebut dinamakan biaya tidak 

langsung. 

 3) Biaya bersama dan biaya gabungan 

• Biaya bersama merupakan biaya yang berasal dari penggunaan 

fasilitas atau jasa oleh dua operasi atau lebih. 

• Biaya gabungan adalah apabila proses produksi pasi akan 

menghasilkan satu atau lebih jenis produk yang diproduksi pada 

waktu yang sama. 

4. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi 

1) Pengeluaran modal 

 Apabila menghasilkan manfaat dalam periode-periode mendatang dan 

dicatat sebagai aktiva. 

2) Pengeluaran pendapatan 

 Apabila memberi manfaat dalam periode berjalan dan dicatat sebagai 

beban. 

5. Biaya dalam hubungannya dengan keputusan yang diusulkan, pelaksanaan, 

dan evaluasi 

 Hubungannya dengan keputusan, kegiatan atau evaluasi : 

1) Biaya diferensial/ biaya marginal/ biaya incremental. 

 Biaya yang relevan dengan pilihan diantara beberapa alternatif. 

2) Biaya tunai (out of pocket cost) 

 Biaya yang segera dikeluarkan jika suatu alternatif tertentu dipilih. 

3) Biaya kesempatan (opportunity cost) 

 Apabila sejumlah manfaat atau pendapatan akan hilang apabila suatu 

alternatif tertentu dipilih. 

 

 



4) Biaya tertanam (sunk cost) 

 Biaya yang tidak dikeluarkan, dan kemudian ternyata tidak relevan 

dengan keputusan. 

5) Unavoidable cost and avoidable cost 

 Apabila dalam keputusan untuk tidak melanjutkan suatu produk terdapat 

biaya yang tidak dipengaruhi oleh keputusan disebut unavoidable cost 

dan yang relevan dengan keputusan disebut avoidable cost. 

 

2.2.3 Pengertian Biaya Promosi 

 Biaya yang dikeluarkan dalam suatu perusahaan haruslah seefisien 

mungkin karena biaya yang tidak efisien akan berdampak pada perolehan laba 

perusahaan yang tidak maksimal. Kegiatan pemasaran produk dimulai jauh 

sebelum produk tersebut siap untuk dijual. Kegiatan advertensi biasanya 

mengawali kegiatan pemasaran produk. 

 Pengertian biaya promosi menurut Marwan (2001;357), mengenai 

promosi:  

 “Merupakan salah satu bagian dari rangkaian pemasaran suatu barang. 
Kegiatan promosi adalah segala sesuatu yang dilakukan penjual untuk 
memperkenalkan produk kepada calon konsumen dan membujuk mereka 
agar membeli, serta mengingatkan kembali konsumen lama agar 
melakukan pembelian ulang. Promosi juga merupakan kegiatan untuk 
penyebarluasan informasi tentang barang atau jasa yang dijual dengan 
maksud untuk merubah pola perilaku konsumen.” 

  

 Menurut Mulyadi (2000;530) secara garis besar biaya pemasaran dapat 

dibagi menjadi dua golongan : 

“1. Biaya untuk mendapatkan pesanan (order-getting cost), yaitu semua 
biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan, 
misalnya biaya gaji wiraniaga, komisi penjualan, advertensi, dan 
promosi. 

2. Biaya untuk memenuhi pesanan (order-filling cost), yaitu semua biaya 
yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar supaya produk sampai ke 
tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan piutang dari 
pembeli, misalnya biaya pergudangan, biaya pembungkusan dan 
pengiriman, biaya angkutan dan biaya penagihan.”   

 



  Lebih jelas lagi menurut Jefkins (2006;152) yang dialihbahasakan oleh 

Haris Munandar menambahkan alasan berkembangnya promosi penjualan adalah : 

“1.  Meningkatnya kebutuhan untuk mendongkrak penjualan, baik untuk 
meraih cash flow yang memuaskan maupun untuk menyerap output 
produksi pabrik yang bervolume tinggi. 

2. Promosi penjualan dapat merangsang seseorang untuk membeli atau 
sekedar mencoba suatu produk.”  

 

2.3 Promosi 

2.3.3 Pengertian promosi 

 Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran 

suatu barang. Promosi juga merupakan kegiatan untuk penyebarluasan informasi 

tentang barang atau jasa yang dijual dengan maksud untuk merubah pola perilaku 

konsumen. 

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

“Promosi adalah usaha perusahaan untuk memberitahu, membujuk, atau 
mengingatkan konsumen tentang perusahaan, produknya, atau idenya 
agara supaya tujuan perusahaan dapat dicapai”.  
 

Kotler  (2001;68) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi promosi 

sebagai berikut : 

“Promotion means activities that communicate the ments of the products 
and persuade target customers to buy it.” 

  

 Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa promosi merupakan kegiatan 

mengkomunikasikan jasa produk dan mmenganjurkan pelanggan sasaran untuk 

membelinya.    

  Pengertian promosi menurut William J. Stanton (2000;43) sebagai berikut: 

“Promotion is an exercise in information, persuation, and communication. 
These three and related, because in inform to persuade, and persuation 
and information become effective through some form of communication”. 

 

 Pengertian tersebut menyatakan bahwa promosi adalah usaha 

penyampaian informasi, membujuk dan mengkomunikasikan atas produk yang 

dipasarkan perusahaan, memberikan informasi adalah usaha untuk mempengaruhi, 



dan jika seseorang terpengaruh itu berarti bahwa orang tersebut telah menerima 

informasi yang diinginkan oleh penjual. Himbauan serta informasi menjadi lebih 

efektif dalam bentuk komunikasi. 

 Berbagai informasi yang diberikan kepada calon pembeli sangat 

mempengaruhi keputusan mereka tentang pengalokasian dana yang mereka miliki. 

Mereka akan memasukkan barang atau jasa yang mereka ketahui ke dalam daftar 

pertimbangan mereka, lalu memilih kombinasi yang paling optimal. Tentu saja, 

barang atau jasa yang tidak mereka kenal, atau tidak mereka ketahui tidak akan 

masuk menjadi salah satu pertimbangan. 

 Oleh karena itu penjual harus melakukan usaha yang aktif dalam membuat 

konsumen menjadi tahu, paling tidak tentang : 

• APA barang atau jasa yang ditawarkan? 

Ini menyangkut banyak hal seperti karakteristik fisik, desain, pilihan warna, 

kualitas, harga, manfaat, dan sebagainya. 

• SIAPA yang membuat dan siapa pula yang menjualnya? 

Hal ini menyangkut kepuasan konsumen. Mereka merasa aman jika 

mengetahui dengan pasti siapa yang membuat produk tersebut. Mereka akan 

puas pula jika mengenal penjualnya terlebih dahulu. 

 Berdasarkan hal ini, paling tidak calon pembeli harus mengetahui terlebih 

dahulu apa yang akan dibelinya dan siapa yang menjualnya sebelum ia 

memutuskan membeli sesuatu. 

 

2.3.3 Fungsi dan Tujuan Kegiatan Promosi 

 Ada tiga fungsi utama yang diterapkan dalam kegiatan promosi. Ketiga 

fungsi tersebut adalah : 

1) Mencari dan mendapatkan perhatian (attention) dari calon pembeli. Perhatian 

calon pembeli harus diperoleh karena ini merupakan titik awal proses 

pengambilan keputusan pembelian barang atau jasa. 

2) Menciptakan dan menumbuhkan “interest” pada diri calon pembeli. Tahap 

selanjutnya adalah timbulnya rasa tertarik atas barang atau jasa yang 

ditawarkan. Menimbulkan dan menumbuhkan rasa tertarik inilah yang 



menjadi bagian dari fungsi utama promosi. Proses tumbuhnya rasa tertarik 

pada sesuatu ternyata berbeda antara satu orang dengan lainnya. 

3) Mengembangkan rasa ingin (desire) calon pembeli untuk memiliki barang 

yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. 

Setelah seseorang tertarik pada sesuatu maka akan timbul rasa ingin 

memilikinya    

 

 Praktek promosi dapat dilakukan dengan berdasarkan pada tujuan-tujuan 

sebagai berikut : 

1. Modifikasi tingkah laku 

Alasan orang melakukan komunikasi ini antara lain: mencari kesenangan, 

mencari bantuan, memberikan bantuan atau instruksi, memberikan informasi, 

mengemukakan ide dan pendapat. Lebih lanjut lagi promosi, berusaha 

merubah tingkah laku dan pendapat, dan memperkuat tingkah laku yang ada. 

2. Memberitahu 

Kegiatan promosi dapat dilakukan untuk memberitahu pasar yang dituju 

tentang penawaran perusahaan. Promosi yang bersifat informasi lebih sesuai 

dilakukan pada tahap awal siklus kehidupan produk. Promosi yang bersifat 

informatif ini juga penting bagi konsuman karena dapat membantu 

pengambilan keputusan dalam membeli. 

3. Membujuk 

 Promosi yang bersifat persuasif (membujuk) terutama diarahkan untuk 

mendorong pembelian. Perusahaan tidak ingin memperoleh tanggapan 

secepatnya tetapi lebih mengutamakan untuk menciptakan kesan positif. Hal 

ini dapat dimaksudkan agar dapat memberi pengaruh dalam waktu yang lama 

terhadap perilaku pembeli. Promosi yang bersifat persuasif ini akan menjadi 

dominan jika produk yang bersangkutan mulai memasuki tahap pertumbuhan 

di dalam siklus kehidupannya. 

 

 

 



4. Mengingatkan 

 Promosi yang bersifat mengingatkan dilakukan terutama untuk 

mempertahankan merk produk dihati masyarakat dan perlu dilakukan selama 

tahap kedewasaan dalam siklus kehidupan produk. 

 

2.3.3 Alat-alat Promosi 

 Philip Kotler (2004;172) mengemukakan bahwa alat-alat yang digunakan 

dalam kegiatan promosi terbagi ke dalam empat unsur, yaitu : 

 “1.  Periklanan (Advertising) 
Merupakan bentuk presentasi dan promosi non pribadi tentang ide, 
barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. 

2. Penjualan Personal (Personal Selling) 
Merupakan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan satu calon 
pembeli atau lebih yang ditujukan untuk menciptakan penjualan. 

3. Publisitas (Publicity) 
Merupakan pendorongan permintaan secara non pribadi untuk satu 
produk, jasa atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam 
media massa dan sponsor tidak dibebani dengan sejumlah bayaran 
secara langsung. 

4. Penjualan Promosi (Sales Promotion) 
Merupakan kegiatan pemasaran selain periklanan, penjualan personal, 
dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen atau penjualan 
suatu produk atau jasa.”  

 

2.4 Anggaran Biaya Promosi 

2.4.1 Pengertian Anggaran Biaya Promosi 

  Menurut Jerome B. Kernan (2000;321) anggaran dalam promosi 

didefinisikan sebagai berikut : 

“A budget is an operational plan, quantitatively expressed, used for the 
purpose controlling the firm’s promotional spending”. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat tiga elemen, yaitu : 

1. Rencana operasional, 

2. Mengukur ketepatan, 

3. Anggaran dimaksudkan untuk mengendalikan pengeluaran promosi. 

 Singkatnya, anggaran dibuat untuk membantu dalam pelaksanaan rencana 

promosi. Jika anggaran tidak sesuai dengan yang telah direncanakan atau terjadi 



penyimpangan, maka akan dikoreksi, yaitu anggaran dinaikkan atau diturunkan. 

Apabila pengeluaran sebenarnya sesuai dengan yang dianggarkan berarti bahwa 

rencana dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan, dan semua pelaksanaannya 

berada di bawah pengawasan. 

 Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit yang dihadapi 

perusahaan adalah berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk promosi. Oleh 

karena itu industri dan perusahaan memiliki perbedaan yang cukup besar dalam 

pembelanjaan promosi. 

 

2.4.2 Metode dalam Menetapkan Anggaran Biaya Promosi 

  Bagaimana perusahaan memutuskan anggaran biaya promosi, berikut ini 

terdapat empat metode umum yang digunakan untuk menentukan anggaran biaya 

promosi, yaitu : 

1. Metode yang dapat dijangkau 

Metode penetapan anggaran ini sama sekali mengabaikan peranan 

promosi sebagai suatu investasi dan pengaruh langsung biaya promosi 

terhadap volume penjualan. Metode ini membawa konsekuensi pada anggaran 

biaya promosi tahunan yang tidak pasti, yang menyulitkan perencanaan 

komunikasi pasar jangka panjang. 

2. Metode presentase dari penjualan 

Banyak perusahaan menetapkan pengeluaran biaya promosi pada 

presentase tertentu dari penjualan, baik yang sekarang maupun yang 

diantisipasi, atau dari harga penjualan. 

Metode ini memiliki keuntungan sebagai berikut : 

a) Pengeluaran promosi akan berubah sesuai kemampuan perusahaan. Hal ini 

memuaskan manajer keuangan yang menganggap bahwa biaya harus 

mempunyai hubungan yang erat dengan pergerakan penjualan perusahaan 

selama siklus bisnis itu. 

b) Memaksa manajer untuk berpikir menurut hubungan antara biaya promosi, 

harga jual, dan laba per unit. 



c) Mendorong stabilitas kompetitif sampai sejauh mana perusahaan pesaing 

menghabiskan presentase yang hampir sama dari penjualannya untuk 

promosi. 

Meskipun demikian metode ini mempunyai keterbatasan yaitu : 

a) Menggunakan cara berpikir sirkular dalam melihat penjualan sebagai 

penyebab promosi, bukan sebagai akibat. 

b) Metode ini menjadikan anggaran ditentukan oleh tersedianya dana, bukan 

oleh peluang pasar. 

c) Metode ini tidak mendorong eksperimen dengan promosi siklus yang 

berlawanan atau pembelanjaan agresif. 

d) Ketergantungan anggaran biaya promosi pada fluktuasi penjualan dari 

tahun ke tahun mengganggu perencanaan jangka panjang. 

e) Metode ini tidak memberikan dasar yang logis untuk memilih presentase 

tertentu, selain yang telah diterapkan sebelumnya atau yang diterapkan 

oleh pesaing. 

f) Metode ini juga tidak mendukung penyusunan anggaran biaya promosi 

dengan menentukan apa yang pantas diterima oleh tiap produk dan daerah. 

3. Metode keseimbangan kompetitif 

Sebagian perusahaan menetapkan anggaran biaya promosinya untuk 

mengejar keseimbangan bagian suara dengan pesaingnya. 

  Ada dua argumen yang diajukan untuk metode ini : 

 Pertama: pengeluaran pesaing menyatakan kebijakan kolektif industri  

tersebut. 

 Kedua :  mempertahankan keseimbangan kompetitif, membantu mencegah 

perang promosi. 

   Namun tidak satu pun dari kedua argumen itu benar. Tidak ada dasar 

untuk percaya bahwa pesaing lebih mengetahui berapa biaya yang harus 

dihabiskan untuk promosi. Reputasi perusahaan, sumber daya, peluang, dan 

tujuan sangat berbeda sehingga anggaran biaya promosi pesaing hampir tidak 

dapat menjadi pedoman. Tidak ada bukti bahwa anggaran yang didasarkan 

pada keseimbangan kompetitif mencegah terjadinya perang promosi. 



4. Metode tujuan dan tugas 

  Metode tujuan dan tugas meminta pemasar untuk mengembangkan 

anggaran biaya promosinya dengan mendefinisikan tujuan spesifik, 

menentukan tujuan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu, dan 

mengestimasi biaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Jumlah biaya-biaya 

ini merupakan usulan anggaran biaya promosi. 

  Metode ini memiliki kelebihan yaitu mengharuskan manajemen 

menyatakan asumsinya mengenai hubungan antara biaya yang dikeluarkan, 

tingkat keterbukaan, tingkat percobaan, dan penggunaan tetap. 

 

2.5 Penjualan 

2.5.1 Pengertian Penjualan 

 Philip Kotler (2004;415) menyebutkan penjualan sebagai : 

“A business transaction involving the delivery (the giving) at a commodity, 
an item of merchandise on property, a right, or a service, in exchange for 
(the receipt of) cash, a promise to pay, or money equivalent, or for any 
combination of these items; it is recorded and reported in terms of the 
amount of such cash, promise to pay, or money equivalent.” 

 

 Jadi, penjualan adalah transaksi usaha yang melibatkan pengiriman untuk 

suatu komoditi, barang dagang atau hak milik, suatu hak atau jasa untuk 

ditukarkan dengan uang tunai, janji untuk membayar, atau sejenisnya, atau dengan 

gabungan dari hal tersebut. Transaksi usaha itu dicatat dan dilaporkan dalam suatu 

jumlah tunai, janji untuk membayar, atau yang sejenisnya. 

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. 

 

 



  Menurut Basu Swastha (2007;80) penjualan didefinisikan sebagai berikut : 

  “Ilmu atau seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk 
mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang 
ditawarkannya.” 

 

  Jadi, antara penjual dan pembeli dapat tercipta proses pertukaran barang 

atau jasa dengan pembeli. Penjual akan berusaha untuk mempengaruhi pembeli 

agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan. 

 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan 

 Berhasil tidaknya suatu kegiatan penjualan (selling) banyak dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, antara lain : 

1. Analisis pasar yang mencakup : 

• analisis perkembangan metode yang mutakhir, 

• analisis perubahan selera konsumen, 

• kondisi perekonomian, 

• kebijakan pemerintah, dan lain-lain. 

2. Penelitian dan pengembangan produk, menyangkut mutu atau kualitas barang 

yang dijual. 

3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi yang tepat dan sesuai. 

4. Komunikasi regulasi, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan penjualannya 

perusahaan harus mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, seperti 

peraturan ekspor-impor, peraturan penanaman modal, dan lain-lain. 

5. Sistem packaging, terutama bagi industri-industri yang membutuhkan 

kemasan menarik untuk produk yang dihasilkannya. 

6. Sistem pengiriman/ekspedisi, sistem pengiriman harus baik dan kondisi 

barang harus tetap utuh serta yang terpenting adalah tepat waktu sesuai 

dengan kesepakatan. 

7. Pengendalian dan evaluasi, perusahaan secara rutin harus melakukan evaluasi 

untuk melihat kembali apakah pelaksanaan kegiatan penjualan telah sesuai 

dengan rencana, sebagai tolak ukur pengendalian di masa yang akan datang. 

     



2.6 Pengaruh Anggaran Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan 

 Pendapatan yang diperoleh perusahaan akan bersumber pada penjualan 

produk perusahaan, sehingga keberhasilan pemasaran produk akan merupakan 

keberhasilan perusahaan. Penjualan produk perusahaan merupakan rangkaian 

kegiatan dalam perusahaan yang memegang peranan penting bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan penjualan produk perusahaan 

dapat berjalan lancar, diperlukan berbagai macam upaya untuk melakukan 

penjualan produk perusahaan kepada calon konsumen, mengadakan pelayanan 

yang memadai kepada para pembeli serta mengadakan pelayanan purna jual dan 

lain sebagainya. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan penjualan produk 

perusahaan tersebut. Pelaksanaan kegiatan untuk mengukur penjualan ini 

diperlukan dana yang cukup. Tanpa adanya dana yang tersedia untuk melakukan 

kegiatan yang menunjang penjualan produk perusahaan, pelaksanaan penjualan 

produk tidak dapat berjalan dengan baik sehingga target penjualan akan sulit 

tercapai. Jika suatu perusahaan telah mengalami kesulitan dalam penjualan 

produknya dan tidak dapat mengatasi kesulitan tersebut, kelangsungan hidup 

perusahaan akan menjadi terancam pula. Hal ini terjadi karena kesulitan penjualan 

produk, berarti pula kesulitan untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan 

yang bersangkutan.  

 Oleh karena hal tersebut, kegiatan pendukung penjualan produk 

perusahaan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi perusahaan. Upaya agar 

kegiatan pendukung penjualan produk ini dapat dilakukan sebaik-baiknya, 

kebanyakan perusahaan pada umumnya akan merencanakan kegiatan pendukung 

penjualan produk ini dengan terinci dan menyusun anggaran yang berhubungan 

dengan kegiatan tersebut sebaik-baiknya. 

 Salah satu kegiatan yang sering dilaksanakan perusahaan sehubungan 

dengan usaha untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan adalah kegiatan 

promosi. Tentunya semua kegiatan ini membutuhkan biaya, biaya promosi yang 

dikeluarkan benar-benar untuk kegiatan promosi yang dapat menarik perhatian 

konsumen untuk membeli produk perusahaan, tetapi bila promosi ini gagal dapat 

menurunkan volume penjualan yang diperoleh karena telah dikeluarkan biaya 



yang tinggi untuk kegiatan promosi yang ternyata hasilnya tidak menarik 

konsumen. Oleh karena itu, biaya promosi yang akan dikeluarkan, perlu 

direncanakan dengan cermat dan terpadu. Kebijaksanaan yang diambil harus 

selalu mengacu pada tujuan dilaksanakannya promosi untuk meningkatkan 

volume penjualan, dan dengan sendirinya akan meningkatkan laba perusahaan. 

 Anggaran biaya promosi bermanfaat dalam mengefektifkan pengendalian 

kegiatan promosi baik dalam perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian, 

sehingga dapat diketahui secara dini penyimpangan dari perencanaan yang telah 

ditetapkan sehingga dapat diusahakan cara penanganannya. Dasar dari 

pengendalian adalah agar apa yang telah direncanakan terhindar dari 

penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi selama kegiatan berlangsung. 

 Tujuan dari suatu kegiatan promosi yaitu memperkenalkan produk 

perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan. Upaya untuk 

dapat mencapai volume penjualan yang diharapkan tersebut maka kegiatan 

promosi haruslah efektif dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung 

dilaksanakannya kegiatan promosi dengan pemilihan media promosi yang tepat, 

dan untuk mencapai kegiatan promosi dengan memberikan informasi, membujuk 

calon konsumen dan mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang 

ditawarkan perusahaan. Jadi dengan adanya anggaran biaya promosi, memberikan 

gambar dan standar yang dapat mengendalikan kegiatan promosi sehingga 

seharusnya tercipta kegiatan promosi yang efektif sehingga usaha pencapaian 

volume penjualan yang diharapkan perusahaan dapat mendekati bahkan tercapai.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


