
 

 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

2.1 Gambaran Umum Tentang Anggaran 

 Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan, dengan 

memanfaatkan sumber-sumber ekonomi secara optimal. Tujuan utama perusahaan 

adalah memperoleh laba demi eksistensi dan kelangsungan perusahaan. Bagi 

manajemen perusahaan tidak ada pilihan lain kecuali membuat perencanaan yang 

sebaik-baiknya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dalam perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Untuk itu diperlukan penyusunan sistem perencanaan, koordinasi dan 

pengawasan yang baik bagi perusahaan tersebut. 

 Dewasa ini banyak perusahaan yang menggunakan anggaran sebagai dasar dalam 

menjalankan operasinya. Karena anggaran itu penting untuk membuat perencanaan dan 

untuk mengendalikan kegiatan. Perencanaan melihat masa depan yaitu menentukan 

tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan 

perusahaan, sedangkan pengendalian melihat ke belakang yaitu menilai hasil kerja dan 

membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 

 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

 Banyak sekali pengertian mengenai anggaran yang dikemukakan oleh para ahli 

yang pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu merupakan suatu rencana yang 

dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan unit mengenai kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau instansi untuk periode waktu tertentu di masa 

yang akan datang, umumnya periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran 

adalah satu tahun. 

 

 

 



 

 
 

Menurut M. Nafarin (2007:11) pengertian anggaran adalah sebagai berikut: 

“Rencana tertulis mengenai kegiatan usaha organisasi yang dinyatakan secara 

kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan 

uang tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.  

 

 Rudianto (2009:3) menyatakan sebagai berikut: 

“Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang 

diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. 

  

Menurut Darsono Prawinigoro dan Ari Purwati (2010:2) pengertian 

anggaran adalah sebagai berikut: 

“Rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan 

operasional yang saling bekaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain 

sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. 

 

 Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi tersebut dapat 

diketahui bahwa anggaran mempunyai inti sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari proses dan fungsi-

fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian. 

2. Anggaran merupakan rencana yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu. 

3. Anggaran bersifat sistematis yang harus disusun secara berurutan dan logis. 

 

2.1.2 Tujuan Anggaran dan Manfaat Anggaran 

 Pada dasarnya anggaran bertujuan untuk membantu manajemen dalam 

perencanaan dan pengendalian secara efektif. Perencanaan dalam menentukan 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedang pengendalian 

menilai hasil kerja dengan membandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 



 

 
 

Tujuan dan manfaat anggaran menurut M. Nafarin (2007:19-20) adalah: 

1. Tujuan Anggaran 

a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan 

investasi dana. 

b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang akan dicari dan digunakan. 

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

dapat mempermudah pengawasan. 

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

maksimal. 

e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran 

menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. 

f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang 

berkaitan dengan keuangan. 

2. Manfaat 

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. 

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekuarangan karyawan. 

c. Dapat memotivasi karyawan. 

d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. 

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 

f. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana) dapat dimanfaatkan 

seefisien mungkin. 

g. Alat pendidikan bagi para manajer. 

 

Tujuan anggaran menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwati (2010:8) 

penganggaran bertujuan untuk: 

1. Memaksa manajer membuat rencana kerja artinya manajer harus berpikir 

proaktif tentang perubahan yang akan terjadi dimasa depan. 

2. Tolak ukur mengevaluasi kinerja artinya bahwa kinerja manajer harus 

dibandingkan dengan anggaran. 



 

 
 

3. Meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar manajer artinya bahwa secara 

formal anggaran mengomunikasikan rencana organisasi kepada semua level 

manajemen. 

4. Membantu pengambilan keputusan artinya bahwa anggaran mengarahkan 

perhatian manajer untuk mengambil keputusan. 

 

Menurut Gunawan Adisaputro (2005;45) memungkinkan bahwa tujuan 

anggaran dan manfaat anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penyusunan Anggaran 

 Tujuan Umum:  

a. Ekonomis Finasnsial, berupa peranan yang diinginkan oleh perusahaan 

sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi. Finansial berupa 

mencari keuntungan sebagai persyaratan agar perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

b. Konsumen, bahwa produk yang dihasilkan harus dapat memberikan 

kepuasan pada konsumen, memelihara hubungan baik dengan konsumen. 

c. Pemilik modal, menjalin hubungan yang baik dengan kaum pemilik modal 

agar tetap setia memberikan modalnya. 

Tujuan Khusus:  

a. Produk 

Misalnya perusahaan ingin dikenal sebagai produk-produk bermutu. 

b. Luas daerah pemasaran yang ingin dicapai, nasional dan regional. 

c. Market share yang ingin dimiliki. 

d. Return on investment tertentu. 

2. Manfaat Penyusunan Anggaran 

a. Sebagai alat perencanaan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan. 

b. Sebagai alat pengawasan untuk menghindari pemborosan dan pembayaran 

yang kurang perlu. 



 

 
 

2.1.3 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran 

 Anggaran merupakan kombinasi dari pengalaman mengelola perusahaan, 

pengetahuan tentang perusahaan yang pada hakikatnya adalah mencari laba dan 

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan dan juga pengaruh lingkungan eksternal 

yang melainkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi perusahaan. 

Dari unsur-unsur tersebut anggaran memiliki keunggulan dan kelemahan anggaran. 

 

Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwati (2010:13-14) 

1. Keunggulan Anggaran: 

a. Hasil analisis lingkungan internal perusahaan yaitu analisis data historis 

perusahaan yang menjelaskan kekuatan dan kelemahannya kemudian 

dijadikan bahan baku untuk membuat program kerja di masa datang. 

b. Hasil analisis lingkungan eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan 

kendala yang dihadapinya, kemudian dijadikan bahan baku untuk membuat 

program kerja di masa datang. 

c. Sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan 

keuangan 

d. Sebagai sarana koordinasi antar seksi bagian divisi dalam sebuah 

perusahaan. 

e. Sebagai sumber rasa tanggungjawab dan partisipasi aktif semua kepala 

bagian divisi dalam suatu perusahaan. 

f. Sebagai dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggungjawab semua level 

manajer. 

2. Kelemahan Anggaran 

a. Prediksi kegiatan bisnis di masa mendatang belum tentu tepat atau belum 

tentu mendekati kenyataan. 

b. Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa mendatang  sulit 

diprediksi sehingga sering tidak terjangkau dalam pemikiran pembuat 

anggaran. 



 

 
 

c. Sering terjadi konflik kepentinggan dalam penyusunan anggaran maupun 

dalam pelaksanaannya. 

d. Pembuat anggaran (kepala seksi, bagian, divisi) sering berfikir subjektif 

mementingkan seksinya, bagiannya, divisinya saja. 

e. Anggaran pada umumnya sangat idealistis sehingga sulit dicapai dan dapat 

mengakibatkan para pelaksana frustasi. 

 

Menurut M. Nafarin (2007:20) kelemahan anggaran, antara lain: 

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung 

unsur ketidakpastian. 

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

tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran 

secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 

3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat 

mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak 

akan efektif. 

 

2.1.4 Fungsi Anggaran 

 M. Nafarin (2007:28) menyatakan: 

“Fungsi anggaran sesuai dengan fungsi manajemen (yaitu fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan), anggaran pun demikian. Hal ini disebabkan 

karena anggaran sebagai alat manajemen dalam melaksanakan fungsinya.” 

 

Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013:7) mengungkapkan fungsi 

anggaran adalah sebagai berikut: 

1. Berhubungan dengan planning 

a. Membantu manajemen meneliti dan mempelajari segala masalah yang 

berkaitan dengan aktivitas yang akan dihasilkan. 



 

 
 

b. Membantu mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan dalam 

menentukan arah atau aktivitas yang paling menguntungkan. 

c. Membantu arah dan menunjang kebijakan perusahaan. 

d. Membantu manajemen memilih tujuan perusahaan. 

e. Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

f. Membantu pemakaian alat-alat fisik secara efektif. 

2. Berhubungan dengan coordinating 

a. Membantu mengkoordinir faktor sumber daya manusia dengan perusahaan. 

b. Membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan denhan 

keadaan lingkungan usaha yang dihadapi. 

c. Membantu menempatkan pemakaian modal pada saluran-saluran yang 

menguntungkan sesuai dan seimbang dengan program perusahaan. 

d. Membantu mengetahui kelemahan dalam organisasi. 

3. Berhubungan dengan motivasi, anggaran memotivasi para pelaksannya dalam 

melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 

4. Berhubungan dengan komunikasi, anggaran meliputi penyampaian informasi 

yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan, 

dan penyimpangan yang terjadi. 

5. Berhubungan dengan controlling (pengendalian dan evaluasi) 

a. Membantu mengawasi kegiatan pengeluaran. 

b. Membantu mencegah pemborosan. 

c. Membantu menetapkan standar baru. 

6. Berhubungan dengan pendidikan, anggaran mendidik para manajer mengenai 

bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. 

 

 

 

 



 

 
 

2.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran 

Prosedur penyusunan anggaran dikelompokan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut: 

Menurut M. Nafarin (2007:9-11) prosedur penyusunan anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap penentuan pedoman perencanaan anggaran 

Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu top manajemen melakukan 2 

hal yaitu: 

a. Menetapkan rencana besar perusahaan, seperti tujuan, kebijaksanaan, 

asumsi-asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. 

b. Membentuk panitia penyusunan anggaran, yang terdiri dari : direktur sebagai 

ketua, manajer keuangan, sekretariat dan manajer lainnya sebagai anggota. 

2. Tahap persiapan anggaran 

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran terlebih dahulu melakukan 

taksiran penjualan. 

3. Tahap penentuan anggaran 

Pada tahap penentuan anggaran diadakan rapat dari semua manajer beserta 

direksi (direktur) dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. 

b. Mengkoordinasi dan menelaah komponen-komponen anggaran. 

c. Pengesahan dan pendistribusian anggaran. 

4. Tahap pelaksanaan anggaran 

Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi 

anggaran, setelah direalisasi kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan 

pada direksi. 

 

Pada dasarnya prosedur penyusunan suatu anggaran akan dipengaruhi oleh 

jenis masing-masing perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan aktivitas 

perusahaan yang menimbulkan permasalahan yang berbeda pada masing-masing 



 

 
 

perusahaan. Biasanya untuk menyusun anggaran perusahaan menggunakan metode-

metode tertentu. Adapun metode-metode tersebut terdiri dari beberapa jenis sebagai 

berikut: 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:83) 3 proses penyusunan anggaran 

yang biasanya digunakan dalam suatu organisasi: 

1. Metode Otoriter (Top down) 

Merupakan proses penyusunan anggaran dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan 

tertinggi perusahaan dengan sedikit atau bahkan tidak ada konfirmasi dari para 

manajer tingkat bawah. Metode ini ada baiknya jika karyawan tidak mampu 

menyusun budget atau dianggap akan terlalu lama dan tidak tepat jika 

diserahkan kepada bawahan. Hal ini biasa terjadi dalam perusahaan yang 

karyawannya tidak memiliki keahlian cukup untuk menyusun suatu budget. 

Atasan bisa saja menggunakan konsultan atau tim khusus untuk menyusunnya. 

2. Metode Demokrasi (Bottom Up) 

Merupakan proses penyusunan anggaran yang disusun berdasarkan hasil 

keputusan karyawan. Budget disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. 

Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun budget yang akan dicapainya di 

masa yang akan datang. Metode ini tepat digunakan jika karyawan sudah 

memiliki kemampuan untuk menyusun budget dan tidak dikhawatirkan akan 

menimbulkan proses yang lama dan berlarut. 

3. Metode Campuran (Top Down and Bottom Up) 

Disini perusahaan menyusun anggaran dengan memulainya dari atas dan 

kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan 

bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh 

bawahan sesuai dengan pengarahan atasan. 

Dalam garis besarnya, metode penyusunan anggaran ini berjalan sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, karena pada intinya semuanya memiliki 

tujuan yang sama yaitu menjadi perusahaan terbaik dengan mekanisme kerja yang 

optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. 



 

 
 

2.1.6 Jenis Anggaran 

Mengelompokan anggaran sangatlah penting dalam menyusun anggaran. 

Dengan mengelompokan anggaran maka akan lebih mudah dalam menyusun jenis 

anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan. Berikut adalah pengelompokan 

anggaran menurut M. Nafarin (2007:31-35) 

1. Segi Dasar Penyusunan 

a. Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval 

kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang 

dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas yang berbeda. 

b. Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat 

kapasitas tertentu. 

2. Segi Cara Penyusunan 

a. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode 

tertentu. 

b. Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan 

perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. 

3. Segi Waktu 

a. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka 

waktu paling lama sampai satu tahun. 

b. Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka 

waktu lebih dari satu tahun. 

4. Segi Bidang 

a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba 

rugi. 

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. 

5. Kemampuan Menyusun 

a. Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran 

yang disusun secara lengkap. 



 

 
 

b. Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau 

anggaran yang hanya menyususn bagian anggaran tertentu saja. 

6. Segi Fungsi 

a. Anggaran tertentu adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan yang 

tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. 

b. Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi 

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. 

7. Segi Metode Penentuan Harga Pokok Produk 

a. Anggaran tradisional adat anggaran konvensional terdiri atas anggaran 

berdasar fungsional dan anggaran berdasar kegiatan. 

b. Anggaran berdasar fungsional adalah anggaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode penghargapokokan penuh dan berfungsi untuk 

menyusun anggaran induk atau anggaran tetap. 

c. Anggaran berdasar sifat adalah anggaran yang dibuat dengan mengunakan 

metode penghargapokokan variabel dan berfungsi untuk menyusun 

anggaran variabel. 

d. Anggaran berdasar kegiatan adalah anggaran yang dibuat dengan 

menggunakan metode penghargapokokan berdasar kegiatan dan berfungsi 

untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran induk. 

 

2.2 Penjualan 

Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual, dalam menjual 

barangnya dengan harapan memperoleh laba atas transaksi tersebut. Laba yang 

diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perluasan usaha, dengan 

demikian kegiatan usaha akan semakin luas dan berkembang. 

 

 

 

 



 

 
 

2.2.1 Pengertian Penjualan 

Menurut M. Nafarin (2007:166) pengertian penjualan adalah: 

“Proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai 

produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli). 

 

Menurut Syahrul dan Nizar (2007:746) pengertian penjualan sebagai berikut: 

“Pendapatan yang diterima dari pertukaran barang atau jasa dan dicatat untuk 

suatu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan kas (sebagaimana diterima) 

atau berdasarkan akrual (sebagaimana diperoleh)”. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka diketahui penjualan adalah adanya transaksi 

antara penjual dan pembeli dan mempunyai kesepakatan dalam penukaran barang atau 

jasa dalam bentuk tunai maupun kredit. 

 

2.3 Anggaran Penjualan 

Dalam suatu perusahaan, anggaran penjualan harus disusun paling awal karena 

merupakan dasar dalam penyusunan anggaran lainnya. Hal ini karena penjualan 

umumnya merupakan faktor kritis yang dihadapi oleh perusahaan dan juga umumnya 

kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjual hasil produksinya 

adalah terbatas, banyak perusahaan yang mempunyai kemampuan produksi jauh lebih 

tinggi dibandingkan dengan penjualannya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran 

penjualan merupakan dasar dilakukannya aktivitas-aktivitas yang lain, dan pada 

umumnya anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran lainnya. 

 

2.3.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Menurut M. Nafarin (2007:48) anggaran penjualan adalah: 

“Rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu 

di bidang penjualan produk perusahaan.” 

 



 

 
 

Menurut Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013:37) anggaran 

penjualan adalah sebagai berikut : 

“Anggaran yang merencanakan hasil penjualan perusahaan selama periode yang 

akan datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis produk, jumlah 

(kuantitas) produk, harga jual produk, waktu penjualan, serta wilayah (daerah) 

penjualan.” 

 

2.3.2 Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan 

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:45) tujuan penyusunan 

anggaran penjualan adalah : 

“Untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang 

akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan cerminan kejadian 

yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan”. 

 

Menurut Welsch, Hilton, Gordon (2000:147-148) tujuan utama rencana 

penjualan adalah: 

1. Mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. 

2. Untuk memasukan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses 

perencanaan. 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari 

rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan yang dilakukan. 

 

2.3.3 Manfaat Anggaran Penjualan 

 Menurut Ellen, dkk (2001:22) anggaran penjualan yang disusun mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Umum 

Sama dengan semua anggaran, yaitu pedoman kerja, alat pengkoordinasi kerja 

dan alat pengawasan kerja. 

 



 

 
 

2. Secara Khusus 

Berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam 

perusahaan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kegunaan anggaran 

secara garis besar adalah sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen dan 

mengoptimalkan efisiensi dalam mancapai tujuan yang telah diterapkan. 

 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Penjualan 

Menurut M Nafarin (2007:167) anggaran penjualan merupakan dasar 

penyusunan anggaran lainnya, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih 

dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. 

Sebelum disusun anggaran penjualan biasanya disebut forecast penjualan. 

Selain forecast penjualan diperlukan untuk penyusunan anggaran penjualan, perlu juga 

dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap penjualan. 

Menurut M. Nafarin (2007:168-170) faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Pemasaran 

Faktor pemasaran yang perlu dipertimbangkan, seperti: 

a. Luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional. 

b. Keadaan pesaing, apakah bersifat monopoli, oligopoli, bebas. 

c. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, apakah konsumen akhir 

atau konsumen industri. 

2. Faktor Keuangan 

Apakah modal kerja perusahaan mampu mencapai target penjualan yang 

dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, bayar upah, bayar promosi, 

dan lain-lain. 

 

 



 

 
 

3. Faktor Ekonomis 

Apakah dengan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau 

sebaliknya. 

4. Faktor Teknis  

a. Apakah kapasitas terpasang, seperti mesin dan alat mampu memenuhi target 

penjualan yang dianggarkan. 

b. Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah dan murah. 

5. Faktor Lainnya 

a. Apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah. 

b. Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah. 

c. Sampai berapa lama anggaran yang disusun dapat dipertahankan. 

 

Menurut Darsono Prawironegoro dan Ari Purwati (2010:24-25) terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan yaitu: 

1. Faktor Internal 

a. Kebijakan perusahaan. 

b. Kapasitas produksi. 

c. Modal kerja. 

d. Kemampuan tanaga jual. 

e. Data masa lampau penjualan. 

2. Faktor Eksternal 

a. Posisi perusahaan dalam persaingan. 

b. Daya beli, kebutuhan, dan selera konsumen. 

c. Kebijakan pemerintah. 

d. Kondisi politik, ekonomi, budaya, dan bisnis. 

e. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

 

 



 

 
 

Menurut Sri Rahayu dan Andry Arifian Rachman (2013:38) faktor yang 

mempengaruhi anggaran penjualan yaitu: 

1. Faktor Internal Perusahaan 

a. Tingkat penjualan tahun-tahun sebelumnya. 

b. Kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. 

c. Kegiatan promosi produk dan iklan produk yang direncanakan. 

d. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. 

e. Dukungan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan baik kemampuan 

maupun dari segi jumlahnya. 

f. Dukungan sumber daya modal yang dimiliki perusahaan. 

g. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Faktor Eksternal Perusahaan 

a. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi secara umum. 

b. Kecenderungan ekonomi pada industri yang dihasilkan oleh perusahaan. 

c. Keadaan persaingan pasar. 

d. Posisi perusahaan dalam persaingan. 

e. Factor musim. 

f. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

g. Tingkat penghasilan masyarakat. 

h. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

i. Keadaaan sosial budaya, politik, hokum, dan keamanan. 

j. Selera konsumen. 

 

2.3.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Menurut Gunawan Adisaputro (2005:127) dalam menyusun anggaran 

penjualan, langkah yang perlu dilakukan meliputi: 

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. Analisa ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek 

makro seperti moneter, kependudukan, dan teknologi. 

b. Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu. Analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui posisi pada masa lalu, dengan kata lain untuk mengetahui 

market share yang dimiliki perusahaan di masa lalu. 

c. Analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target 

penjualan di masa lalu dengan memperhatikan faktor-faktor seperti bahan 

mentah, tenaga kerja, dan keadaan permodalan. 

d. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang 

diharapkan dengan segala sesuatu berjalan seperti masa lalu. 

e. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. 

f. Menghitung rugi laba yang mungkin diperoleh. 

g. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh pihak yang 

berkepentingan. 

 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran yang 

termuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh beda dengan realisainya nanti. 

Untuk dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, diperlukan berbagai jenis data, 

informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam menyusun suatu anggaran. 

 

 

 

 


