
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Menurut Soekanto (2003;213) peranan merupakan aspek dinamis 
kedudukan (status) apakah seseorang melaksanakan hak – hak dan 
kewajiban – kewajiban masing – masing sesuai dengan kedudukannya, maka 
dia akan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan 
posisi/tempat dalam masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
individu dalam organisasi masyarakat.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang 
penting bagi organisasi.

Pengertian peranan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah 

peranan merupakan bagian dari tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

manajemen dalam menjalankan fungsi dan kegiatan dalam menyusun anggaran.

2.2 Anggaran

Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

tertentu. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang dan 

cara-cara pengendaliannya. Perencanaan merupakan dasar untuk mengadakan 

pengendalian, sedangkan pengendalian diperlukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu bagi 

manajemen dalam mengendalikan kegiatan penjualan perusahaan.

2.2.1 Pengertian Anggaran

Tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang berguna untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Agar tujuan tersebut tercapai 



diperlukan suatu perencanaan yang baik. Penjabaran rencana tersebut secara 

kuantitatif dikenal sebagai istilah anggaran.

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian operasi 

keuangan dalam suatu perusahaan. Perencanaan diartikan sebagai suatu cara 

bertindak yang ditetapkan lebih dahulu, yang berorientasi ke masa yang akan 

datang, yang akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan tentang cara 

bertindak setelah mempertimbangkan segala alternatif yang ada. 

Anggaran merupakan rencana terperinci yang dibuat oleh manajemen 

yang mencakup perincian aktivitas yang akan dilakukan dalam satu tahun 

mendatang.

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini 

ada beberapa pengertian anggaran yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (2003:6) mengemukakan :

“Business Budget adalah suatu pendekatan yang formal dan 

sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen 

didalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”.

Agus Kana (2003;3) mengemukakan :

“Anggaran perusahaan merupakan rencana tentang kegiatan 
perusahaan, dimana rencana tersebut mencakup berbagai kegiatan 
operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 
sama lain.
Horngren (2000:178) mengemukakan :

“A budget is the quantitative expression of a proposed plan of action 

by management for a  future time period and is an aid to the 

coordination and implementation of the plan”.



Munandar (2001:1) mengemukakan:

“ Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam 
unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu ( periode) 
tertentu yang akan datang”.
Dari pengertian anggaran yang dikemukan diatas terdapat  4 unsur 

penting dalam anggaran, yaitu:

1. Rencana adalah penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau 

kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. 

Anggaran juga merupakan rencana, karena anggaran merupakan 

perencanaan terlebih dahulu tentang kegiatan – kegiatan perusahaan 

pada waktu yang akan datang. Hanya saja anggaran merupakan suatu 

perencanaan yang mempunyai spesifikasi – spesifikasi khusus, 

misalnya disusun secara sistematis mencakup seluruh kegiatan 

perusahaan yang dinyatakan dalam unit moneter. Dengan demikian, 

jelas bahwa anggaran merupakan salah satu bagian saja dari rencana 

– rencana perusahaan.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan yaitu mencakup semua 

kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian – bagian yang ada 

dalam perusahaan. Secara garis besar fungsi – fungsi (kegiatan) 

perusahaan dapat dikelompokan menjadi lima kelompok yaitu 

kegiatan pemasaran (marketing), kegiatan produksi (producing), 

kegiatan pembelanjaan (financing), kegiatan administrasi 

(administrating), serta kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan 

masalah – masalah personalia (personnel).



3. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat 

diterapkan pada berbagai macam kegiatan perusahaan yang beraneka 

ragam. Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan semua kesatuan 

yang berbeda tersebut sehingga memungkinkan untuk dijumlahkan, 

diperbandingkan, serta dianalisa lebih lanjut.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa 

anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Ini berarti bahwa 

apa yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran – taksiran (forecast) 

tentang apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Anggaran merupakan suatu alat untuk mengukur realisasi suatu kegiatan. 

Apabila manajemen ingin mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh 

bagian-bagian dalam perusahaan, maka manajemen harus menyediakan alat untuk 

mengukur realisasi tersebut. Alat pengukur ini adalah anggaran. Dengan adanya 

anggaran, maka laporan-laporan dapat disusun melalui perbandingan antara 

realisasi dengan anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi.

Oleh karena itu, untuk menyusun suatu anggaran memerlukan banyak 

waktu dan biaya, maka ada kecenderungan bagi perusahaan untuk menyusun 

anggaran yang meliputi jangka waktu yang panjang. Namun demikian, tidak 

setiap perusahaan yang sesuai menggunakan anggaran yang berjangka panjang. 

Hanya perusahaan – perusahaan yang mampu melakukan penaksiran – penaksiran 

(forecasting) jangka panjang secara akurat yang sesuai menggunakan anggaran 

yang berjangka panjang. Sedangkan bagi perusahaan – perusahaan yang tidak 



mampu melakukan penaksiran jangka panjang secara akurat, sebaiknya 

menggunakan anggaran yang berjangka pendek.

2.2.2   Perbedaan Anggaran dan Ramalan

Dalam beberapa segi anggaran dibedakan dengan ramalan atau proyeksi. 

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1996;6) perbedaan anggaran dan ramalan adalah 

sebagai berikut:

“Anggaran (budget) merupakan rencana manajemen (Management 
plan) dengan maksud bahwa langkah – langkah positif harus 
dilakukan untuk membuat apa yang dicapai (realisasi atau actual) 
sesuai dengan apa yang direncanakan.

Ramalan (Forecast) hanyalah merupakan prediksi mengenai apa 

yang akan terjadi tanpa adanya maksud bahwa pembuat ramalan 

akan melakukan usaha untuk mencapainya”.

Perbedaan anggaran dan ramalan di atas dapat diperjelas dengan 

memberikan karakteristik anggaran dan ramalan menurut Mulyadi (2001:490) 

yaitu sebagai berikut:

Karakteristik Anggaran sebagai berikut :

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

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

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

4. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusunaan anggaran.

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 
tertentu.

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

Karakteristik Ramalan sebagai berikut:
1. Ramalan dapat dinyatakan dalam satuan keuangan atau dalam 

satuan selain keuangan.



2. Ramalan dapat mencakup berbagai macam jangka waktu.
3. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang diramalankan.
4. Ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang 

memiliki wewenang yang lebih tinggi.
5. Ramalan akan selalu dimuktahirkan (Update) jika informasi 

baru menunjukkan perubahan kondisi.
6. Penyimpangan dari yang diramalankan tidak dianalisis secara 

formal atau secara berkala. 

Dari uraian karakteristik di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

ramalan hanya merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi masa yang 

akan datang, tanpa si pembuat ramalan dibebani tanggung jawab atas yang 

diramalkan. Sedangkan anggaran adalah proses memutuskan apa yang akan 

dilaksanakan di masa yang akan datang dan jika anggaran telah ditetapkan, maka 

para manajer dibebani untuk mencapainya.

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa antara anggaran dengan ramalan 

itu berbeda. Akan tetapi, ramalan mempengaruhi penyusunan anggaran, yaitu 

digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun anggaran. Hal ini bisa kita lihat 

dalam penyusunan anggaran penjualan, dimana dasarnya adalah ramalan 

penjualan (sales forecasting).

2.2.3    Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran

2.2.3.1 Kegunaan Anggaran

Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang mampu beroperasi tanpa 

membuat suatu anggaran. Akan tetapi, tanpa penyusunan suatu anggaran, 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja, kurang 



mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas kinerja, serta kurang memanfaatkan 

kesempatan untuk memperluas usaha.

Berikut ini adalah beberapa kegunaan penyusunan anggaran menurut 

Ellen Chistina dan kawan – kawan (2001;2)

“1.  Sebagai alat perencanaan terpadu

  2.  Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan

  3.  Sebagai alat pengkoordinasian kerja

  4.  Sebagai alat pengawasan kerja

  5.  Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan”

Sedangkan menurut Adisaputro dan Asri (2003;21 – 32 ) kegunaan 
anggaran adalah sebagai berikut :

“1.  Anggaran sebagai alat penaksir

  2.  Anggaran sebagai plafon dan sekaligus alat pengatur otorisasi

  3.  Anggaran sebgai alat penilai efisiensi”

Sedangkan menurut Nafarin (2000:15) fungsi anggaran mencakup 5 
(lima) hal penting, yaitu :

“1. Fungsi perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut 
pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang 
lebih nyata/jelas dalam unit dan uang.

Sebagai contoh yaitu dengan merencanakan laba setinggi –
tingginya. Dalam anggaran, rencana laba yang setinggi –
tingginya tersebut dirumuskan secara teliti dan nyata yaitu 
dinyatakan secara kuantitatif.

2. Fungsi pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, 
sehingga setiap pekerjaan yang ada dalam kegiatan di 
perusahaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 
anggaran penting untuk menyelaraskan setiap bagian kegiatan 
separti ; bagian pemasaran, bagian umum, bagian produksi, 
bagian keuangan.



3. Sebagai alat koordinasi dalam perusahaan

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang 
ada. Jadi jika melakukan kegiatan berdasarkan anggaran yang 
telah ada berarti telah turut menunjang tercapainya kondisi 
yang baik dalam perusahaan.

4. Sebagai alat pengawasan yang baik

Anggaran merupakan alat pembanding seberapa jauh 
pelaksanaan kegiatan yang dapat dicapai dibandingkan 
dengan anggaran yang telah ditetapkan perusahaan.

5. Sebagai alat evaluasi perusahaan 

Anggaran yang digunakan dalam perusahaan akan dapat 
mengevaluasi secara rutin dalam jangka waktu tertentu 
mengenai kegiatan operasional perusahaan. Sampai seberapa 
jauh penyimpangan dalam pelaksanaan serta penyebab 
penyimpangan itu dari rencana yang ditetapkan akan dapat 
dievaluasi dengan menggunakan anggaran perusahaan 
tersebut untuk selanjutnya dicari jalan keluarnya”.

Dari uraian kegunaan penyusunan anggaran diatas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut :

1. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk 

merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan 

pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara 

menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat 

manajemen yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan 

maupun pengendalian.

2. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi 

manajemen puncak maupun manejemen menengah. Anggaran yang 

disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa 

manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi 

perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas 



dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, penyusunan anggaran 

memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dalam 

lingkungan dan melakukan penyesuaian sehingga kinerja perusahaan 

dapat lebih baik.

3. Anggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. 

Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu sistem anggaran memungkinkan para 

manajer divisi untuk melihat hubungan antarbagian (divisi) secara 

keselurahan.

4. Jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka 

manajemen perusahaan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan 

tersebut dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan. 

Dalam hal ini, anggaran dapat digunakan sebagai alat pengawasan 

kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam perusahaan.

5. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang 

relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi 

perusahaan dalam menentukan langkah – langkah yang harus 

ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, 

artinya menggunakan sumber daya perusahaan yang dianggap paling 

menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi 

dalam operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi 

masukan berharga bagi penyusunan anggaran selanjutnya.



2.2.3.2 Keterbatasan Anggaran 

Disamping manfaat yang diperoleh dari anggaran yang telah disebutkan 

sebelumnya, harus diperhatikan juga bahwa anggaran pun mempunyai 

keterbatasan (limitations). Menurut Adisaputro dan Marwan Asri (2000;53) 

beberapa keterbatasan dari anggaran antara lain:

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

  2. Anggaran hanya merupakan rencana dan rencana tersebut 
baru berhasil apabila dilaksanakan dengan baik. 

3.  Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan 
untuk membentu manajer dalam melaksanakan tugasnya 
bukan menggantikan.

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

Sedangkan keterbatasan anggaran yang dikemukakan oleh Nafarin 
(2000:13) 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 secra lengkap dan akurat.

3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan 
anggaran dapat mengakibatkan mereka mengerutu dan 
menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.”

2.2.4 Syarat – Syarat Anggaran

Agar anggaran dapat memanfaatkan keunggulannya sebaik mungkin dan 

menekan keterbatasan sekecil mungkin maka anggaran yang baik memerlukan 

syarat – syarat yang harus dipenuhi. Menurut Supriyono (2001;346) syarat –

syarat anggaran yang baik adalah sebagai berikut :



“ 1.   Adanya organisasi perusahaan yang sehat 

Organisasai yang sehat adalah organisasai yang dapat 
membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis 
wewenang yang dan tanggung jawab yang jelas.

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai
Sistem miliputi : (a) penggolongan rekening yang sama antara 
anggaran dan realilasinya sehingga dapat diperbandingkan 
dan dihitung penyimpangannya, (b) pencacatan akuntansi 
memberikan informasi mengenai realisasi, (c) laporan 
didasarkan kepada akuntansi pertanggungjawaban. 

3.   Adanya penelitian dan analisis 

Penelitian dan analisa 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 para pelaksana 
dari tingkat atas maupun bawah.”

Sedangkan menurut Gunawan A.S dan Marwan (1997;7) syarat – syarat 

anggaran yang baik adalah sebagai berikut :

“ 1.   Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu 
pesimis.

2. Luwes, artinya tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang 
untuk    disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah.

3. Kontinyu, artinya membutuhkan perhatian terus – menerus.
4. Mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif.
5. Mempunyai kemampuan untuk memberikan motivasi kepada 

para anggotanya.
6. Mempunyai kemampuan untuk mendorong adanya 

partisipasi.”

2.2.5 Tujuan Penyusunan Anggaran

Menurut Ellen Christina dan kawan – kawan (2002;4) tujuan 

penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :



1. Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas 
dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan 
memberikan arah terhadap yang hendak dicapai manajemen.

2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen terhadap 
pihak – pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung 
dan dilaksanakan.

3. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan 
maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan 
pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya 
mencapai tujuan perusahaan.

4. Untuk mengkoordinasikan cara/metode yang akan ditempuh 
dalam rangka meminimalkan sumber daya karena dalam 
perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang minimal 
akan menhasilkan output tertentu. 

5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja 
individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang 
mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

2.2.6 Jenis – Jenis Anggaran

Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang 

lingkup/intensiras penyusunannya, fleksibilitasnya, maupun periode waktunya. 

Menuryt Ellen Christina dan kawan – kawan (2001;12) jenis – jenis anggaran 

dalah sebagai berikut :

“ 1.Bersadarkan ruang lingkupnya/intensitas penyusunannya, anggran 
dibedakan menjadi :

a. Anggaran Parsial
b. Anggaran Komprehensif

      2.Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibagi menjadi :

a. Anggaran Tetap (fixed budget)

b. Anggran Kontinyu (continues budget)

3.Berdasarkan periode waktu, anggaran dibagi menjadi :

a. Jangka Pendek (1 tahun)

b. Jangka Panjang (lebih dari I tahun)”



Berikut adalah penjelasan dari jenis – jenis anggaran diatas : 

1.a.  Anggaran parsial adalah anggaran yang ruang lingkupnya terbatas, 

misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan 

saja. 

b. Anggaran komprehensif adalah suatu rangkaian dari anggaran 

perusahaan yang disusun secara lengkap dan menyeluruh dari 

kegiatan di dalam perusahaan. 

2.a.  Anggaran tetap (fixed budget) adalah anggaran yang disusun dalam 

periode tertentu dengan volume tertentu dan berdasarkan volume 

tersebut direncanakan revenue, cost dan expense, yang tidak ada 

revisi secara periodik.

b.  Anggaran kontinyu adalah anggaran yang disusun untuk perode 

waktu tertentu, dengan volume tertentu, dan berdasarkan volume 

tertentu diperkirakan besarnya revenue, cost dan expens, namun 

secara periodik dilakukan penilaian kembali.

3.a. Anggaran jangka pendek (1 tahun) merupakan rencana  perusahaan 

dengan cakupan waktu yang pendek atau dengan kata lain 

anggaran yang disusun dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun.

b. Anggaran jangka panjang (lebih dari 1 tahun) merupakan rencana 

perusahaan dengan cakupan waktu yang panjang dengan 

penekanan pada pengembangan profil perusahaan pada masa yang 

akan datang.



2.2.7 Prosedur Penyusunan Anggaran

Pada dasarnya wewenang dan tanggung jawab penyusunan anggaran 

serta pelaksanaan kegiatan pada dasarnya ada ditangan pimpinan tertinggi 

perusahaan, karena pimpinan tertinggi perusahaanlah yang paling berwenang dan 

bertanggung jawab atas kegiatan – kegiatan perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian tugas penyiapan dan penyusunan anggaran serta kegiatan-

kegiatan anggaran tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi sendiri, 

melainkan dapat didelegasikan kepada bagian lain dalam perusahaan. Adapun 

siapa atau bagian apa  yang diserahi tugas mempersiapkan dan menyusun  

anggaran tersebut tergantung pada struktur organisasi perusahaan masing –

masing. Menurut Munandar (2001;17) garis besarnya tugas menyusun dan 

mempersiapkan anggaran ini dapat didelegasikan kepada :

1. Bagian Administrasi 
Bagian administrasi ada pada perusahaan kecil. Hal ini 
disebabkan karena pada perusahaan kecil, kegiatan – kegiatan 
perusahaan tidak terlalu kompleks, sederhana dengan ruang 
lingkup yang terbatas, sehingga tugas penyusunan anggaran 
dapat diserahkan pada salah satu bagian saja dari perusahaan 
yang bersangkutan, dan tidak perlu melibatkan secara aktif 
seluruh bagian – bagian yang ada dalam perusahaan. 

2. Panitia Anggaran
Panitia anggaran ada pada perusahaan yang besar. Hal ini 
disebabkan pada perusahaan yang besar kegiatan – kegiatan 
yang basar cukup kompleks, beranaka ragam ruang lingkup 
yang cukup luas, sehingga bagian administrasi tidak mungkin 
dan tidak mampu lagi menyusun anggaran sendiri tanpa 
partisipasi secara aktif  bagian – bagian lain dalam perusahaan. 
Oleh karena itu, penyusunan anggaran perlu melibatkan semua 
unsur yang mewakili semua bagian yang ada pada perusahaan, 
yang duduk dalam panitia anggaran. 



Sedangkan menurut Nafarin (2000:23) prosedur penyusunan aanggaran 
adalah :

1. Penetapan sasaran oleh manajer atas.
2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 
bawah.

3. Penelahaan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajer bawah.

4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 
diajukan oleh manajer bawah.

Ada 3 prosedur yang biasa digunakan dalam penyusunan anggaran suatu 

organisasi menurut Sofyan Syafari Harahap (2001;83 – 84 )yaitu :

1. Top-down Budgeting
      Top-down budgeting yaitu prosedur penyusunan anggaran dimana 

anggaran   ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau 

bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen tingkat bawah.

2. Bottom-up Budgeting
Bottom-up budgeting yaitu prosedur anggaran dimana disiapkan oleh 

pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut kemudian 

anggaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan persetujuan.

3. Campuran (Top-down Budgeting dan Bottom-up Budgeting)
Adalah prosedur penyusunan dari kedua metode diatas. Disini 

perusahaan menyusun budget dengen memulai dari atas dan 

kemudian untuk selanjutnya dilanjutkan oleh karwayan level bawah.

2.2.8    Langkah – Langkah Penyusunan Anggaran

Langkah – langkah penyusunan anggaran menurut Gunawan dan 

Marwan (2003;127 – 128) dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tahap 

sebagai berikut :

1. Penentuan dasar – dasar anggaran

a. Penentuan variabel relevan 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
 Kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi
 Teknologi

b. Melakukan analisis industri

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat 

menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri.

c. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui market share yang di 

miliki perusahaan di masa lampau.

d. Analisis prestasi penjualan yang akan datang

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mencapai target penjualan di masa depan, dengan memperhatikan 

faktor – faktor produksi seperti :

 Bahan mentah
 Tenaga kerja
 Kapasits produksi
 Keadaan permodalan

e. Menyusun  forecast penjualan, yaitu meramal jumlah penjualan 
yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti 
masa lalu (forecast sales).

f. Menyusun jumlah penjualan yang dianggarkan (budgeted sales).

g. Menghitung laba rugi yang mungkin diperoleh (budget profit).

h. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh 
pihak yang berkepentingan.



2.3 Anggaran Penjualan

2.3.1 Pengertian Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan umumnya menggambarkan penghasilan yang 

diterima karena ada penjualan. Anggaran penjualan meliputi anggaran tentang 

jenis produk yang dijual, volume produk yang akan dijual, harga per unit, waktu 

penjualan dan daerah penjualannya. Anngaran penjualan merupakan dasar 

penyusunan anggaran lainnya.

Menurut Munandar (2001;49) pengertian anggaran penjualan adalah 

sebagai berikut :

“Anggaran penjualan ialah anggaran  yang merencanakan secara 
lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang 
akan datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang  jenis 
barang yang akan dijual, jumlah  barang  yang akan dijual, harga 
barang yang akan datang, waktu penjualan, serta tempat 
penjualannya”. 

Sedangkan anggaran penjualan menurut Ellen Chistine, M. Fuad, 

Sigiarto, Edy Sukarno (2001,22) : 

“Anggaran yang menggambarkan penghasilan yang diterima secara 
lebih rinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan 
datang yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) 
produk yang akan dijual, jumlah (kuantitas) atau volume penjualan  
yang akan dijual dengan harga per unit waktu penjualan dan 
daerah penjualannya.”

Pada kebanyakan perusahaan permasalahan yang paling berat dihadapi 

adalah masalah penjualan produk perusahaan baik dalam bentuk barang maupun 

jasa dalam perusahaan, penjualan produk ini memerlukan perhatian yang khusus 

sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.



Dengan demikian, penyusunan anggaran penjualan merupakan suatu hal

yang sangat penting bagi perusahaan tersebut karena atas dasar anggaran 

penjualan ini, seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut akan disusun 

perencanaannya.

2.3.2 Tujuan Anggaran Penjualan

Tujuan utama dari anggaran penjualan yang dikemukakan olen Glenn H. 

Welsch dan kawan – kawan yang diterjemahkan oleh Purwaningsih dan Maudy 

(2000;147) adalah :

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

  2. Untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke 
dalam proses perencanaan.

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

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

Jadi anggaran penjualan mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan 

yang akan diperoleh dan membantu manajemen dalam proses perencanaan 

pemasaran serta menyediakan informasi bagi penyusunan komponen anggaran 

yang lain dan membantu dalam aktivitas penjualan.

2.3.3 Kegunaan Anggaran Penjualan

Dalam bukunya, Munandar (2001:50) mengemukakan bahwa kegunaan 

anggaran penjualan dipisahkan menjadi 2 cara yaitu:

1. Secara umum
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 memipmpin jalannya perusahaan.



2. Secara khusus
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.

Faktor – Faktor yang Mempengeruhi Penyusunan Anggaran Penjualan

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran – taksiran 

yang dimuat di dalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

diperlukan berbagai data, informasi, dan pengelaman yang merupakan faktor –

faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan suatu anggaran. Adapun 

faktor – faktor yang harus dipertimbangkan menurut Munandar (2000;50 – 52), 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

(1) Faktor – Faktor Intern, yaitu data, informasi dan pengalaman 
yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor – faktor 
tersebut antara lain :
a. Pejualan tahun – tahun lalu baik kualitas, kuantitas, harga, 

waktu maupun tempat (daerah) penjualannya.
b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan.
c. Kapasitas produksi yang dimikili perusahaan, serta 

kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang.
d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun 

keterampilan dan keahliannya serta kemungkinan 
pengembangannya di waktu yang akan datang.

e. Modal kerja yang dimikili perusahaan, serta kemungkinan 
pemanbahannya di waktu yang akan datang.

f. Fasilitas – fasilitas lainnya yang dimikili perusahaan, serta 
kemungkinan perluasnnya di waktu yang akan datang.

(2) Faktor – faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman 
yang terdapat di luar perusahaan, tetapi disana mempunyai 
pengaruh terhadap anggaran penjualan perusahaan. Faktor –
faktor tersebut antara lain :
a. Keadaan persaingan pasar.
b. Posisi perusahaan dalam persaingan.



c. Tingkat pertumbuhan penduduk.
d. Tingkat penghasilan masyarakat.
e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang 

dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi 
dalam merencanakan harga jual dalam anggaran penjualan 
yana akan disusun.

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

g. Berbagai kebijakan pemerintah, baik bidang politik, 
ekonomi, sosiial, budaya maupun keamanan.

h. Keadaan ekonomi nasional maupun internasional.
i. Kemajuan teknologi, barang – barang subtitusi, selera 

konsumen dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya.

Pengertian Efektivitas

Menurut Robert Anthonydan Govindarajan (2003;111) mendefinisikan 

efektivitas sebagai berikut :

“Effectiveness determinedeach the relationship between a 

responsibility center’s output and it’s objectiviness”

Perbedaan antara efektivitas dan efisiensi yang dikemukakan oleh Arens 

(2003) adalah :

“Effectiveness refers to accomplishment of objectives, where as 

effeciency refers to the resources used to achieve those objective”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

selalu berhubungan dengan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan yang bekerja 

secara efektif merupakan suatu kelompok individu yang bekerjasam mengambil 

tindakan – tindakan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan. 

Efektivitas menggambarkan hasil dari suatu pekerjaan dan efektivitas 

sering dikaitkan dengan efisiensi merupakan perbandingan antara pemakaian 

sumber daya (input) dengan keluaran (output) yang duhasilkan dalam suatu 

pekerjaan.



Pengendalian

Pengendalian merupakan kegiatan penting dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian adalah usaha untuk mengarahkan agar 

pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Kebutuhan pengendalian meningkat 

seiring dengan berkembangnya suatu perusahaan.

2.5.1 Pengertian Pengendalian

Menurut Welsch, Hilton and Gordon dalam bukunya yang diterjemahkan 

oleh Purwatiningsih dan Maudy (2000:13) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan 

perusahaan”.

Pengendalian menurut Usry dan Hammer yang dialihbahasakan oleh

Alfonsus Sirait (1998: 5) adalah :

“Pengendalian (control) merupakan usaha sistematis perusahaan 
untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja 
dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk 
mengoreksi perbedaan yang penting”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat simpulkan bahwa dalam proses 

pengendalian dilakukan antara hasil yang sesungguhnya dengan yang 

direncanakan, yang kemudian dijadikan masukkan bagi proses perencanaan 

berikutnya dan bila ada perbedaan yang berarti harus dianalisis untuk mengetahui 

penyebabnya kemudian diambil tindakan.



2.5.2 Prosedur Pengendalian

Pengendalian berhubungan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas 

dalam menggerakkan bahan dan tenaga kerja serta sumber keuangan tehadap 

suatu tujuan. Kegiatan ini meliputi pembandingan dengan berbagai jenis standar, 

apakah berupa standar kualitas, standar waktu ataupun standar nilai. Kegiatan 

tersebut meliputi paengambilan tindakan yang perlu bilamana terjadi kondisi –

kondisi yang menyimpang dari target. Sedangkan proses pengendalian menurut 

Welsch, Hilton and 

Gordon yang dialih bahasakan oleh Purwatiningsih dan Maudy (2000: 14) sebagai 

berikut:

“1. Membandingkan kinerja aktual untuk periode yang bersangkutan 
dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

  2. Menyiapkan laporan kinerja yang berisi hasil actual, hasil yang 
direncanakan, dan selisih dari kedua angka tersebut.

  3. Menganalisis penyimpangan antara hasil actual dan hasil yang 
direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut.

  4. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi 
masalah dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses 
disuatu bidang tersebut.

  5. Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan alternatif yang ada dan 
menerapkan tindakan tersebut.

  6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari tindakan 
koreksi yang diterapkan.”

2.5.3 Jenis – Jenis Pengendalian

Dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy, 

maka Welsch, Hilton, dan Gordon (2000: 14) mengungkapkan tiga jenis bagian 

pengendalian 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.

  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 
bahwa tujuan dapat dicapai dan kebijakan serta prosedur 
telah diterapkan dengan benar selama operasi perusahaan.

  3. Pengendalian umpan balik (feed back) 
Tindakan pasca operasi (ex-post action)- memfokuskan pada 
hasil periode sebelumnya untuk mengendalikan aktivitas 
dimasa datang.”

2.6 Pengertian  Penjualan

Pada dasarnya perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penujualan atas 

barang dan jasa. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pengembangan 

perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum penjualan dapat 

diartikan sebagai suatu pengalihan atau pemindahan hak milik atas suatu barang 

atau jasa tertentu dari pihak penjual kepada pembeli yang disertai dengan 

penyerahan imbalan dari pihak yang menerima barang atau jasa tersebut.

Pengertian penjualan menurut Komarudin (1994;775) adalah :

“Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa 

penjualan memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah 

uang yang disebut harga”

2.6.1 Pengertian Pengendalian Penjualan



Menurut Wilson dan Campbell (1997;259) yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin Felix Tjendera adalah sebagai berikut : 

“Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki dengan biaya 
yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk 
mencapai hasi pengembalian yang diharapkan atas investasi (Return 
On Invesment)”.

Menurut Wilson dan Campbell (1994;249) yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin Felix Tjendera adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis dan telaahan yang 
diperlukan bersama – sama dengan metode tindakan lanjutannya, 
kegiatan sebenarnya, kejibakan, dan metode, yang diperlukan 
untuk memperoleh volume penjualan yang diinginkan dengan biaya 
yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk 
memperoleh rentabilitas yang diharapkan atas investasi modal yang 
bersangkutan”.

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat diartikan bahwa 

pengendalian penjualan meliputi analisis dan telaahan yang diperlukan bersama –

sama dengan tindak lanjut, kegiatan sebenarnya, kebijakan dan metode yang 

diperlukan untuk memperoleh volume penjualan yang diinginkan dengan biaya 

yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk memperoleh 

rentabilitas yang diharapkan atas investasi modal yang bersangkutan.

Laba bersaing optimum akan didapatkan apabila terdapat hubungan antar 

4 (empat) faktor dibawah ini :

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas.

2. Volume penjualan.

3. Biaya operasional.

4. Laba kotor.



Teknik – teknik untuk meningkatkan volume penjualan yaitu:

1. Analisis dan pelaksanaan penjualan masa lalu dalam hubungannya 

dengan harga dan volume untuk menyelidiki dengan saksama 

kelemahan dari anggaran penjualan.

2. Memberikan bantuan kepada pimpinan penjualan untuk menentukan 

anggaran penjualan secara menyeluruh yang cocok dan melaporkan 

ketaatan pelaksanaan sesuai dengan rencana.

3. Memberikan bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menyusun 

anggaran penjualan.

4. Pembuatan analisis yang wajar mengenai biaya dan investasi yang 

dipergunakan untuk menetapkan harga jual.

2.6.2 Tujuan Pengendalian Penjualan

Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara terus menerus jika 

manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan 

serta mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan dari pengendalian penjualan 

menurut Wilson and Campbell (1994;259) adalah :

“Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan 

biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 

untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi 

(return on investment).”

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa pada dasarnya dalam 

pengendalian penjualan terkadang ada unsur tindak lanjut untuk mencapai tujuan 

penjualan yang dikehendaki berdasarkan analisia yang dilakukan. Tindak lanjut 



yang dilakukan adalah untuk mengadakan perbaikan terhadap penyimpangan yang 

terjadi.

2.6.3 Hubungan Anggaran Penjualan dengan Efektivitas pengendalian 

Penjualan

Masalah penjualan merupakan masalah yang kompleks dan dinamis. 

Dikatakan dinamis karena situasi dan kondisi yang selalu berubah – ubah 

sehingga terdapat masalah yang baru dan berbeda. Masalah – masalah yang ada 

dalam pengelolaan penjualan antara lain masalah produk, penetapan harga, 

distribusi, metode penjualan, organisasi, perencanaan dan pengendalian, karena 

itu diperlukan alat pengendalian penjulan unutk memecahkan masalah tersebut.

Agar suatu anggaran dapat berperan dengan baik, maka anggaran 

tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 

manajer penjualan dalam penyusunan anggaran penjualan dan memiliki 

karakteritik anggaran yang baik. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi 

kebijakan manajer penjualan dalam penyusunan anggaran penjualan:

1. Adanya struktur organisasi dan pemisahan fungsi yang jelas.

2. Memiliki faktor internal dan eksternal yang terkendali.

3. Didukung oleh informasi penjualan yang lengkap.

4. Memiliki mekanisme penyusunan anggaran penjualan yang baik.

Bila anggaran penjualan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan manajer penjualan dalam penyusunan anggaran 

penjualan dan memiliki karakteristik anggaran yang baik, maka manajer 



perusahaan semakin mudah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap 

kegiatan penjualan.

Pengendalian penjualan dapat mengungkap adanya penyimpangan 

melalui analisis dan penelitian. Penyimpangan yang terjadi harus dikoreksi 

manajemen agar volume penjualan yang diharapkan perusahaan dapat tercapai. 

Anggaran adalah salah satu alat bantu manajemen untuk dapat melaksanakan 

fungsi pengendalian penjualan agar penjualan dapat berjalan dengan lancar serta 

meminimalkan terjadinya penyimpangan.

Apabila penyimpangan dapat diminimalkan maka perusahaan  dapat 

mencapai penjualan optimal. Dengan membandingkan antara anggaran penjualan 

dengan yang sesungguhnya maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan 

bisa digunakan dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan. Bila 

terdapat penyimpangan anggaran yang cukup material maka perlu segera diambil 

tindakan koreksi atas anggaran tersebut, hal ini akan mengurangi kerugian 

perusahaan.

Jadi, bila suatu anggaran penjualan telan disusun dengan memadai 

berdasarkan langkah dan karakteristiknya serta penjualan telah dikendalikan 

secara efektif maka anggaran penjualan dapat berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian penjualan.


