
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini persaingan yang dihadapi oleh semua perusahaan semakin 

berat. Hal ini seiring makin berkembangnya teknologi dan informasi sehingga 

setiap perusahaan dapat mengakses informasi  dan mengembangkan teknologi 

sebaik-baiknya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan dalam 

pencapaian tujuannya, Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, banyak 

perusahaan yang berusaha untuk berkembang menjadi perusahaan yang lebih 

besar.

Tujuan utama dalam pendirian perusahaan pada umumnya adalah untuk 

mendapatkan laba yang optimal dengan pengeluaran biaya yang wajar. Laba 

merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan pada suatu 

periode dengan beban-beban yang terjadi selama periode tersebut. Perusahaan 

harus mampu untuk memaksimalkan pendapatan dengan cara meningkatkan 

volume penjualan dengan menggunakan biaya yang seefisien mungkin sehingga 

laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar. Dalam pencapaian tujuan 

tersebut maka diperlukan pengelolaan yang efektif terhadap semua aspek kegiatan 

perusahaan sehingga produk yang dihasilkan dapat diserap pasar dalam jumlah 

yang besar dengan harga yang sesuai di tengah persaingan yang semakin ketat.

Hal ini berarti, bila dipandang dari sudut pandang konsumen, perusahaan 

dituntut untuk menyediakan barang atau jasa yang bermanfaat bagi mereka. 

Seandainya tujuan ini tidak tercapai maka perusahaan dapat dipastikan  tidak 

dapat bersaing dan akhirnya tersingkir

Manajemen dalam perusahaan memerlukan perencanaan yang baik sebagai 

alat bantu untuk melakukan pengukuran apakah kinerja perusahaan pada suatu 

periode telah mencapai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena 

itu, sangat penting bagi perusahaan untuk membuat  perencanaan yang matang 

dan terpadu sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. Perencanaan sebagai alat bantu manajemen tersebut harus 



berorientasi pada satuan uang atau satuan kuantitatif lainnya, yang disebut dengan 

anggaran atau budget.

Anggaran merupakan rangkaian tertulis perusahaan yang dapat dinyatakan 

dalam satuan uang dan satuan kuantitatif lainnya untuk jangka waktu tertentu. 

Setiap Perusahaan mempunyai bentuk anggaran dan jenis anggaran yang berbeda. 

Dalam hal ini bentuk dan jenis anggaran yang digunakan disesuaikan dengan 

besar kecilnya perusahaan serta ragam kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan 

yang bersangkutan. 

Anggaran nampaknya cukup memadai untuk digunakan sebagai alat 

perencanaan, koordinasi dan pengawasan dari seluruh aktivitas perusahaan, sebab 

dengan menggunakan anggaran perusahaan dapat menguasai perencanaan dengan 

lebih baik, sehinggga koordinasi dan pengawasan yang akan dilaksanakan akan 

dapat memadai pula. Dengan demikian, jelaslah bahwa anggaran dapat digunakan 

sebagai alat bantu bagi manajemen didalam mengendalikan aktivitas perusahaan. 

Penulis memilih anggaran penjualan sebagai salah satu alat pengendalian, 

dimana anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran 

yang ada dalam perusahaan dan merupakan salah satu alat pengendalian kegiatan 

yang sedang berjalan. Bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang tingkat 

persaingannya tinggi, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua 

anggaran yang lain yang ada dalam perusahaan.

Pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen, sama 

seperti perencanaan, pengendalian juga harus dilakukan secara terus-menerus. 

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan nyata 

setiap komponen organisasi dan melaksanakan tindakan koreksi jika diperlukan. 

Pengendalian digunakan untuk menjamin pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan 

dan standar secara efesien seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Demikian juga dengan Airplane Systm sebagai salah satu perusahaan 

garmen yang bergerak dibidang retail, harus mampu mengelola kegiatan 

perusahaanya agar produk yang dijual dan harga yang ditetapkan sesuai dengan 

persaingan dan keinginan pasar. 



Airplane Systm sudah berdiri sejak tahun 1998 dan menjadi salah satu 

merk dagang yang diminati oleh konsumen, persentase penjualannya pun terus 

meningkat dari tahun-ketahun. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan 

sejenis yang baru berdiri tingkat volume penjualan Airplane Systm lebih kecil. 

Hal tersebut terjadi salah satunya disebabkan oleh ketidakefektifan manajemen 

dalam menyusun anggaran penjualan. Oleh sebab itu sebaiknya dalam menyusun 

anggaran penjualan manajemen harus memperhatikan factor-faktor yang 

mempengaruhinya.

Dengan berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam menyusun  skripsi ini dengan judul :

“Peranan Anggaran Penjualan dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Penjualan pada Airplane Systm”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas masalah-masalah sebagai 

berikut :

1. Bagaimana efektifitas penyusunan anggaran penjualan pada Airplane Systm.

2. Bagaimana efektivitas dalam melaksanakan pengendalian penjualan pada 

Airplane Systm.

3. Bagaimana peranan anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian kegiatan penjualan pada Aiplane Systm.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasikan diatas, yang merupakan 

dasar pembahasan skripsi ini maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan anggaran penjualan pada 

Airplane Systm.

2. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian penjualan pada Airplane Systm.

3. Untuk mempelajari dan menilai bagaimana peranan anggaran penjualan 

dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan pada Airplane Systm.



1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperolehperoleh manfaat sebagai 

berikut:

1. Penulis dapat memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.

2. Penulis mendapat pemahaman mengenai  peranan anggaran sebagai alat 

bantu manajemen dan memberikan sumber pemikiran bagi perusahaan 

tentang pentingnya diadakan anggaran penjualan.

3. Penulis mendapat pengalaman mengenai praktek dalam bidang penelitian.

4. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukkan bagi perusahaan 

untuk meningkatkan efektifitas pengendalian penjualan.

5. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai titik tolak 

penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam.

6. Sebagai informasi yang digunakan manajemen mengenai pentingnya 

anggaran penjualan sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian 

penjualan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan biasanya dilihat 

dari pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan 

umum perusahaan adalah memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan. Namun tentu saja banyak masalah yang harus dihadapi 

perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, baik masalah dari dalam 

maupun dari luar. Oleh karena itu, manajemen selalu mengelola perusahaan yang 

bertumpu pada fungsi perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan 

tersebut.



Gambar 1.1
Kerangka pemikiran

Gambar : Hubungan antara peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas pengendalian 

penjualan

Fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Perencanaan 
dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas usahannya untuk 
mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sedangkan fungsi 
pengendalian dilaksanakan untuk memberikan jaminan bahwa semua bagian 
dalam perusahaan berfungsi sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. 
Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara perencanaan dengan 
realisasinya. Adapun salah satu cara untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut 
adalah dengan menyusun anggaran.

Anggaran adalah suatu rencana kerja dalam bentuk tertulis yang pada 

umumnya digunakan oleh sebuah lembaga atau badan usaha,  misalnya anggaran 

perusahaan dapat berupa sebuah ihtisar rugi-laba yang diramalkan atau neraca 

yang diramalkan bagi seluruh operasi perusahaan. Anggaran dapat dibuat untuk 

masing-masing bidang aktivitas sebuah perusahaan. Pada hakekatnya penggunaan 

anggaran itu untuk memudahkan dalam mengendalikan suatu aktivitas. 

Menurut Munandar (2000;I) pengertian anggaran adalah :

”Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) 
moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan 
datang”.
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Selain berfungsi sebagai perencanaan, anggaran pun berfungsi sebagai 

alat pengendalian karena dengan anggaran dapat membandingkan antara hasil 

yang didapat dengan yang direncanakan. Jika banyak terjadi penyimpangan, maka 

manajer dapat memberikan arahan agar kegiatan selanjutnya tidak menyimpang 

dan manajer dapat mengetahui penyebab penyimpangannya.

Anggaran merupakan rencana terperinci yang dibuat oleh manajemen oleh 

karena itu didalam anggaran harus dicantumkan perincian aktivitas yang akan 

dilakukan dalam satu tahun mendatang dan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

uang yang dilakukan. Anggaran harus memiliki faktor-faktor dan unsur yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun anggaran. Faktor-faktor tersebut adalah anggaran 

harus mempunyai tujuan yang harus diperhitungkan dengan cara-cara untuk 

mencapai tujuan dimasa yang akan datang, maka unsur-unsur yang perlu 

diperhatikan dalam menyusun anggaran adalah harus realistis, fleksibel dan 

kontinyu. Realistis artinya anggaran harus bersifat tidak terlalu optimis dan tidak 

terlalu pesimis. Fleksibel artinya anggaran harus bersifat tidak terlalu kaku, 

mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah. 

Kontinyu artinya anggaran  membutuhkan pengertian secara terus menerus.

Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa perusahaan menyusun anggaran 

karena perusahaan yakin bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk 

mengendalikan berbagai sumber daya yang memiliki perusahaan dalam mencapai 

tujuan. Dengan adanya anggaran maka dapat membatu perusahaan untuk 

mengetahui penyimpangan – penyimpangan yang terjadi secara dini.

Penjualan merupakan sumber penghasilan bagi perusahaan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, oleh karena itu perlu disusun anggaran 

penjualan sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan penjualan. 

Menurut Munandar (2001;49) anggaran penjualan adalah :

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



Dalam pelaksanaannya, anggaran penjualan ini digunakan juga untuk 

pengendalian penjualan yang pada akhirnya harus dinilai seberapa efektif 

penjualan yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan yang dianggarkan.

Menurut Welsch, Hilton, Gordon (2003;3), dalam bukunya yang berjudul 

“Anggaran” yang telah dialih bahasakan oleh Purwatiningsih dan mengatakan :

“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainnya tujuan 

perusahaan”. 

Pada dasarnya, pengendalian penjualan itu adalah pegambilan tindak lanjut 

yang cepat terhadap perkembangan atau kondisi yang kurang menguntungkan 

sebelum kondisi itu berkembang menjadi kerugian yang besar. Pengendalian 

penjualan sangatlah penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan 

untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai laba yang cukup untuk operasi 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Kemudian jika timbul penyimpangan penerimaan dari hasil penjualan 

terhadap anggaran dilakukan evaluasi penyebabnya dan segera diambil tindakan 

yang diperlukan. Perubahan penerimaan dari hasil penjualan yang tidak sesuai 

dengan yang telah dianggarkan dipelajari penyebabnya dan segera diantisipasi 

efeknya terhadap operasi perusahaan.

Penulis melakukan studi perbandingan pada penulis sebelumnya  Fideli 

Joys (01.98.208), dimana penulis tersebut menuliskan tentang anggaran penjualan 

dalam meningkatkan penjualan pada CV X sedangkan dalam penelitian ini penulis 

mengambil objek mengenai peranan anggaran penjualn dalam upaya menunjang 

efektivitas pengendalian penjualan pada Airplane Systm. 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dapat penulis kemukakan adalah 

:

“ Anggaran penjualan yang disusun secara efektif akan berperan dalam 
upaya menunjang efektifitas pengendalian penjualan ”



1.6 Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengunakan metode deskriptif 

analitis yaitu metode yang berusaha menyimpulkan, menyajikan, serta 

menganalisis  data sehingga dapat memberikan gambaran mengenai objek yang 

diteliti dan kemudian menarik kesimpulan serta membuat rekomendasi.

Data yang telah dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti melalui 

pengamatan langsung (observasi). Data sekunder adalah teori-teori yang 

mendukung penelitian yang diperoleh selama penulis menuntut ilmu.

Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian lapangan (field research)

Bertujuan untuk memperoleh data primer dan penelitian ini 

dilaksanakan di lokasi perusahaan dengan cara:

a) Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

lokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

b) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis membuat 

pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan dan 

informasi literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang 

diperoleh di bangku kuliah maupun mass media lainnya.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Airplane Systm yang berkedudukan di jalan 

Aceh no.44 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dimulai pada bulan September 

2008.


