
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Semakin maju dan berkembangnya dunia ekonomi suatu perusahaan 

membawa konsekuensi bahwa pimpinan tidaklah mungkin dapat menangani 

pengawasan secara penuh akan jalannya perusahaan. Cara tepat yang dapat 

ditempuh pimpinan yaitu dengan menyusun rencana yang baik serta perlunya 

pengarahan untuk mencapai tujuan. Rencana yang baik merupakan suatu patokan 

sebagai bahan pembanding dengan kenyataan sebenarnya. Data akuntansi sangat 

penting bagi setiap tingkatan pimpinan untuk diolah menjadi suatu rencana yang 

disusun secara baik serta di imbangi dengan penerapan pengawasan yang efektif. 

Penerapan akuntansi sebagai dasar untuk perencanaan mengarahkan ke arah prinsip 

pengawasan semakin nyata. 

Setiap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan bertujuan 

untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh laba demi kelangsungan perusahaan. 

Kondisi perekonomian yang semakin kompleks menuntut suatu perusahaan untuk 

melakukan peningkatan produktifitas, daya saing dan keuntungan usaha agar dapat 

mempertahankan eksistensinya. Melalui keuntungan usaha ini perusahaan memiliki 

kemampuan untuk berkembang dan mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah 

perusahaan yang berkelanjutan. 

Perencanaan berguna untuk menetapkan tujuan perusahaan, sedangkan 

pengendalian digunakan perusahaan sebagai alat untuk menilai apakah tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan rencana, oleh karena itu dibutuhkan suatu alat 

manajemen berupa anggaran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan proses 

perencanaan dan pengendalian terutama yang berhubungan dengan kondisi 

keuangan dalam perusahaan. 

Dalam usahanya mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya perencanaan 

dan pengendalian yang efektif. Penganggaran sebagai bagian dari aktivitas 

perencanaan merupakan suatu rencana tindakan manajemen yang dinyatakan secara 



 
 

 

kuantitatif dan berfungsi untuk membantu koordinasi dan pelaksanaannya. 

Anggaran sebagai alat pengendalian manajemen merupakan serangkaian tahapan 

yang dimaksudkan untuk merencanakan seluruh aspek kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pusat-pusat pertanggungjawaban berorientasi pada operasi dan pengelolaan 

yang efektif dan efisien pada akhirnya akan menggambarkan tercapai atau tidaknya 

tujuan perusahaan. 

Anggaran atau disebut dengan istilah budget (Darsono Prawironegoro dan 

Ari Purwanti 2010) adalah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup 

berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. 

Dalam perusahaan keberadaan anggaran sangat diperlukan, sebab perusahaan harus 

menetapkan langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang untuk 

mencapai tujuan yaitu mencari laba yang optimum sehingga perusahaan harus 

membuat perencanaan dan penyusunan anggaran dengan baik. 

Jika perusahaan tidak membuat penyusunan anggaran, maka perusahaan 

akan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasinya, kesulitan ini antara lain 

dalam hal pengelolaan yang kurang dapat mengoptimalkan efisiensi dan 

produktivitas kerja, serta kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk peluasan 

usaha. 

Dalam penyusunan anggaran operasional perusahaan, biasanya kegiatan 

pertama yang dilakukan adalah membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan 

merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya. Manfaat penyususan anggaran 

penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada 

periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan 

pencerminan kejadian yang dialami perusahaan dimasa lalu, khususnya penjualan. 

Penjualan merupakan hal yang paling menentukan didalam suatu 

perusahaan karena penjualan merupakan sumber pendapatan utama dalam 

perusahaan, oleh karena itu agar penjualan sesuai dengan yang diharapkan maka 

diperlukan penyusunan anggaran penjualan, dengan anggaran penjualan 

perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan dimasa yang akan 

datang.  



 
 

 

Gambaran anggaran dan realisasi penjualan pada PT. PINDAD 

(PERSERO) tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 

 Perbandingan Anggaran  dan Realisasi Penjualan  

PT. PINDAD (PERSERO)  

Tahun 2010 – 2014 

 

TAHUN ANGGARAN REALISASI % 

2010 987,27 1.105,83 112% 

2011 1.132,24 1.265,86 112% 

2012 1.424,98 1.508,06 106% 

2013 1.773,58 1.877,57 106% 

2014 2.029,45 1.480,28 73% 

Sumber : Data PT. PINDAD (PERSERO) 

 

Berdasarkan data dalam tabel, pada tahun 2010 dan 2012 PT. PINDAD 

(PERSERO) dapat mencapai target anggaran penjualan  sebesar 112%, pada tahun 

2012 dan 2013 PT. PINDAD (PERSERO) dapat mencapai target anggaran 

penjualan namun mengalami penurunan penjualan sebesar 6% dari tahun 2010 dan 

2011, pada tahun 2014 PT. PINDAD (PERSERO) tidak dapat mencapai target 

anggaran penjualan yang telah ditetapkan, PT. PINDAD (PERSERO) hanya dapat 

mencapai 73% dari total yang dianggarkan, dengan semakin menurunnya 

pendapatan pada PT. PINDAD (PERSERO) maka masih ada kendala dalam 

menyusun dan merealisasikan anggaran tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat pentingnya anggaran penjualan 

penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang akan dituangkan dalam 

bentuk penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENJUALAN PADA PT. 

PINDAD (PERSERO)”. 

 

 

 

1.2  Identifikasi Masalah 



 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyusunan anggaran penjualan yang ditetapkan pada PT. 

PINDAD (PERSERO)? 

2. Bagaimana perbandingan antara anggaran penjualan dengan realisasi pada 

PT. PINDAD (PERSERO)? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk memperoleh data serta 

menganalisa penyusunan anggaran berlaku di perusahaan, yang dapat membantu 

penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang salah satu syarat pada 

Pendidikan  Program Diploma III, Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan penulis Laporan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran penjualan yang 

ditetapkan pada PT. PINDAD (PERSERO). 

2. Untuk mengetahui perbandingan antara anggaran penjualan dengan 

realisasi pada PT. PINDAD (PERSERO). 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis 

Manfaat bagi penulis adalah hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan 

dapat menambah tingkat pengetahuan, wawasan dan gambaran yang jelas 

mengenai praktik akuntansi dilapangan khususnya mengenai penyusunan 

anggaran. Selain itu dari penelitian ini penulis dapat membandingkan antara 

pengetahuan teoritis yang diperoleh pada mata kuliah anggaran dengan 

praktik yang diterapkan oleh perusahaan. 

 

 

2. Bagi Perusahaan 



 
 

 

Manfaat bagi perusahaan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan khususnya dalam hal penyusunan anggaran 

penjualan, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam hal perencanaan anggaran penjualan pada masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Pihak Lain 

Selain itu manfaat untuk pihak lain yaitu diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga hal tersebut 

dapat dipergunakan sebagi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan 

dengan judul dari laporan tugas akhir. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyususnan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. PINDAD 

(PERSERO) yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 517 Bandung. Waktu 

pelaksanaan kerja praktik ini dimulai tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan 29 Juni 

2015. 

 

 


