
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Secara etimologi kata “peranan” berasal dari kata “peran” yang menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia (1995, 751) berarti:

“Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki atau tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

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 Jadi peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau suatu 
bagian dari perusahaan dalam melaksanakan tujuan”.

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 terpenci 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 :

Ellen Christina, M. fuad, Sugiarto, dan Edy Sukarno (2001, 1) adalah:

“Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang 
meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) 
tertentu di masa yang akan datang”.

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 mengenai 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 kegiatan perusahaan dapat 

dikelompokan menjadi lima kelompok yaitu kegiatan pemasaran 

(marketing), kegiatan produksi (producing), kegiatan pembelanjaan 

(financing), kegiatan administrasi (administrating), dan kegiatan yang 

berhubungan dengan 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 terjadi dan apa yang akan dilakukan pada waktu yang 

akan datang. Dalam kaitannya dengan masalah jangka waktu (periode) 

anggaran, dikenal dua macam anggaran yaitu:

a. Anggaran strategis (strategic Budget), adalah suatu budget 

yang berlaku untuk jangka waktu panjang yaitu yang melebihi 

satu periode akuntansi (lebih dari satu tahun).

b. Anggaran taktis (tactical Budget), adalah suatu budget yang 

berlaku untuk jangka waktu yang pendek, yaitu satu periode 

akuntansi atau kurang. Budget yang disusun untuk satu periode 

akuntansi (setahun penuh) dinamakan Budget periodik 

(periodical budget), sedangkan budget yang disusun untuk 

jangka waktu yang kurang dari satu periode akuntansi 



(misalnya hanya untuk jangka tiga bulanan) dinamakan budget 

bertahap (continuous budget).   

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

Pengertian anggaran sering disamakan dengan pengertian ramalan oleh 

sebagian masyarakat, karena keduanya berorientasi ke masa yang akan datang.

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 keuangan dan 

satuan selain keuangan .
1. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
2. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa 

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

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



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

Sebagai alat bantu manajemen anggaran mempunyai lingkup yang luas. 

Seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan akan terkait dengan anggaran 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ada berbagai macam anggaran yang 

mempunyai kegunaan masing-masing. Anggaran yang satu akan berbeda dengan 

anggaran yang lain baik dari isinya, bentuknya, maupun kegunaannya. Untuk itu 



perlu diketahui pengolongan anggaran yang benar sehingga tidak menimbulkan 

kekeliruan.

Ditinjau dari segi fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan, anggaran dibagi 

menjadi: Anggaran penjualan, Anggaran produksi, Anggaran pembelian, 

Anggaran biaya, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi jangka waktu anggaran maka anggaran dapat 

dikelompokkan menjadi:

1. Anggaran jangka panjang (long range planning budget)

Anggaran jangka panjang ini sering disebut dengan istilah long 

range planning budget. Perencanaan jangka panjang ini biasanya 

hanya meliputi bidang-bidang khusus seperti penjualan yang akan 

datang, Biaya investasi, Penelitian dan aktivitas pengembangan yang 

luas, kebutuhan modal serta rencana kerja.

2. Anggaran jangka pendek (short range control budget)

Anggaran jangka pendek sering disebut dengan short range control 

budget. Yang tergolong dalam anggaran jangka pendek pada umumnya 

anggaran dengan jangka waktu paling panjang satu tahun, yang dapat 

meliputi jangka waktu tiga bulan, enam bulan, atau duabelas bulan, 

tergantung sifat dan kebutuhan perusahaan.

Anggaran jangka pendek ini dapat dibagi dua, yaitu:

a) Anggaran periodik (Periodical Budget)

Anggaran periodik merupakan anggaran yang disusun untuk 

suatu periode waktu tertentu (umumnya satu tahun). 

Penyusunan anggaran periodik pada umumnya akan 

dilaksanakan pada setiap akhir periode atau akhir tahun dan 

akan dipergunakan untuk tahun berikutnya.

b) Anggaran kontinu (Continual budget)

Anggaran kontinu merupakan anggaran yang disusun dalam 

jangka waktu yang sangat pendek misalnya, tiga bulan, empat 



bulan, atau lima bulan. Jangka waktu anggaran ini akan 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan 

tersebut.

Apabila ditinjau dari segi kelengkapannya, anggaran dapat dibagi menjadi:

1. Anggaran Parsial

Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun sebagian saja, 

meliputi bidang-bidang tertentu atau mempunyai ruang lingkup yang 

sangat terbatas. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan 

menyusun anggaran secara parsial, antara lain:

a) Perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membuat 

anggaran secara keseluruhan karena tidak ada skill sehingga 

anggaran dibuat sebagian yang diperlukan saja.

b) Tidak tersedianya data yang lengkap tentang keseluruhan 

bagian dalam perusahaan;

c) Kekurangan biaya untuk membuat anggaran yang lengkap, 

sehingga disusun anggaran yang diperlukan saja.

2. Anggaran Komprehensif

Anggaran komprehensif adalah suatu rangkaian dari anggaran 

perusahaan yang disusun secara lengkap dan menyeluruh dari aktivitas 

dalam perusahaan. Secara umum, dalam penyusunan anggaran 

komprehensif, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas dari 

perusahaan;

b) Mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan;

c) Menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek.

Pada dasarnya anggaran komprehensif dapat diuraikan menjadi:

1. Substantive Plan 

Substantive plan merupakan rencana yang mencerminkan tujuan 

apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan baik dalam jangka 



pendek maupun jangka panjang, strategi yang dipakai serta 

asumsinya.

2. Financial Plan

Financial plan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan 

tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspective 

financial. Dengan kata lain, financial plan merupakan penyajian 

secara lebih terperinci untuk semua tujuan, rencana, dan 

kebijaksanaan perusahaan tersebut untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan jangka waktunya, maka financial plan dikelompokkan 

menjadi:

a) Anggaran jangka panjang (Strategic plan)

Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan 

perusahaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan 

yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan.

b) Anggaran Tahunan (Tactical plan)

Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan 

tahunan perusahaan.

Ditinjau dari segi fleksibilitasnya, menurut M.Nafarin (2000;17) anggaran 

dapat dibagi menjadi:

1. Anggaran tetap (fixed budget)

Anggaran tetap adalah suatu anggaran yang disusun untuk periode waktu 

tertentu, yang volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut 

direncanakan revenue, cost, dan expenses.

Penyusunan anggaran dengan cara ini sangat jarang digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan. Cara ini baru mungkin digunakan apabila asumsi 

dasar yang digunakan oleh perusahaan tidak perusahaan sama sekali. Padahal 

dalam kenyataannya, asumsi dasar tersebut seringkali berubah, karena harus 

disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, seperti misalnya: 



kembalinya volume produksi untuk disesuaikan dengan kemampuan penjualan 

yang sebenarnya, ataupun karena berubahnya tingkat harga.

2. Anggaran variabel (Variabel budget)

Penyusunan anggaran dengan cara ini mempunyai karakteristik-

karakteristik sebagai berikut:

 Disusun untuk periode tertentu, volume tertentu dan berdasarkan volume 

tersebut diperkirakan revenue, cost, dan expenses.

 Untuk mengetahui apakah asumsi dasar masih dapat dipakai atau tidak, 

maka secara periodik dilakukan penilaian kembali. Bila sudah tidak cocok 

lagi, maka asumsi-asumsi dasar harus diubah. Penilaian kembali dalam 

pelaksanaan dapat dilakukan setiap kuartal atau triwulan. Apabila dalam 

satu kuartal tertentu ternyata telah terjadi ketidaksesuaian, maka perlu 

dibuat anggaran baru untuk kuartal berikutnya. Penilaian kembali dapat 

juga dilakukan enam bulan sekali, tergantung dari kebijakan masing-

masing perusahaan.

 Ditambahkan anggaran untuk triwulan pada periode anggaran berikutnya 

dengan mengunakan data yang paling akhir dimiliki.

2.2.4    Kegunaan dan Keterbatasan Anggaran

2.2.4.1 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



Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan 

rencana perusahaan dan merupakan suatu alat manajemen yang dapat 

digunakan baik untuk keperluan peencanaan maupun pengendalian.

2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan

Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi 

manajemen puncak maupun manejemen menengah.

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat 

hubungan antarbagian (divisi) secara keselurahan.

4. Sebagai alat pengawasan kerja

anggaran dapat digunkan sebagai alat pengawasan kegiatan yang 

sedang dilaksanakan dalam perusahaan.

5. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan

Pada penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasionalnya perlu 

dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan berharga bagi 

penyusunan anggaran selanjutnya.

2.2.4.2 Keterbatasan Anggaran 

Disamping manfaat yang diperoleh dari anggaran yang telah disebutkan 

diatas, harus diperhatikan juga bahwa anggaran pun mempunyai keterbatasan 

(limitations). Menurut M. Nafarin (2000;13) beberapa keterbatasan dari anggaran 

antara lain:

“1. Anggaran disusun berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga    
mengandung unsur ketidakpastian.

2. Menyususn anggaran yang cermat membutuhkan waktu, uang, dan 
tenaga yang tidak sedikit, sehingga tidak semua perusahaan mampu 
menyusun anggaran secara lengkap dan akurat.

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



2.2.5 Syarat – Syarat Anggaran

Agar anggaran dapat memenfaatkan keunggulannya sebaik mungkin dan 
menekan keterbatasan sekecil mungkin maka anggaran yang baik memerlukan 
syarat – syarat yang harus dipenuhi. Menurut Gunawan dan Marwan (2003;19)

“Syarat-syarat anggaran adalah :

1. Jenis dan mutu data tersedia.
2. Sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan.
3. Sikap manajemen didalam menanggapi adanya pengubahan biaya dan 

harga-harga.
4. Tingkat kewenangan yang diberikan pimpinan kepada bawahannya 

(sentralisasi ataudesentralisasi wewenang) untuk mengubah 
anggaran”.

2.2.6 Tujuan Penyusunan Anggaran

Ellen Christina dan kawan – kawan (2001;4) mengemukakan

          “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”.

2.2.7 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. Bersadarakan ruang lingkupnya / intensitas penyusunannya, 
anggran   dibedakan menjadi :



a.Anggaran Parsial
b.Anggaran Komprehensif

      2.  Berdasarkan fleksinilitasnya, 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 yang disebutkan 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.



2.2.8 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. 

Menurut Mulyadi (2001;493) prosedur penyusunan anggaran memerlukn 
tahapan sebagai berikut :

    “1.  Penetapan sasaran oleh manajer atas.

2. Pengajuan ususlan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 
diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 
bawah.

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

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

Adapun siapa atau bagian apa  yang diserahi tugas mempersiapkan dan 

menyusun  anggaran tersebut tergantung pada struktur organisasi perusahaan 

masing – masing. Akan tetapi pada garis besarnya tugas menyusun dan 

mempersiapkan anggaran ini dapat didelegasikan bagian-bagiannya yang menurut 

Munandar (2001;17-19) terdiri atas :

(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 disebabkab 

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. 

2.2.9 Dasar-Dasar Penganggaran

Dasar-dasar yang harus ada agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat 

pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Managerial Involvement

Turut sertanya manajemen berarti bahwa anggaran yang disusun itu 

memperoleh dukungan sepenuhnya dari manajemen. Dalam hal ini, manajemen 

turut berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

2. Organizational Adaption

Performance yang diharapkan tercermin dalam anggaran harus dikaitkan dan 

disesuaikan dengan manajer-manajer yang membawahi pusat-pusat 

pertanggungjawaban.

3. Goal Orientation 

Kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang dapat dijamin bilamana 

manajemen menetapkan tujuan perusahaan dalam garis besar dan sub tujuan 

bagi tiap bagian dalam perusahaan.

4. Full Communication



Agar anggaran dapat melaksanakan perencanaan, dan pengendalian dapat 

berjalan efektif, baik pimpinan dan bawahan, keduanya harus mempunyai 

pengertian yang sama dalam tanggungjawab dan sasaran.

5. Realistic Expectation

Dalam penyusunan anggaran harus dihindarkan sifat konservatif yang 

berlebihan dan optimisme yang tidak rasional.

6. Timeliness

Telah dijelaskan bahwa kegiatan anggaran mencakup aspek pengendalian 

dengan membandingkan nhasil sebenarnya dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Agar efektif dan berguna, laporan-laporan hasil yang dicapai harus 

ada di tangan manajer yang bersangkutan dalam tempo yang secepatnya setelah 

berakhir periode anggaran.

7. Responsibility Accounting

Karena penyusunan anggaran didasarkan atas dasar historis yang sebagian 

besar berasal dari bagian akuntansi, maka sistem akuntansi harus disusun 

sesuai dengan pusat pertanggungjawaban masing-masing dalam perusahaan.

8. Flexible Application

Anggaran tidak boleh kaku, akan tetapi harus segera disesuaikan dengan 

keadaan perusahaan sehingga kesempatan yang menguntungkan perusahaan 

tidak akan hilang.

9. Reward and Punishment

Manajemen harus menilai performance para manajer. Baik secara individu 

maupun pembagian organisasi. Manajemen harus menghargai performance

yang baik dan harus menunjukkan kekhawatiran serta memberikan peringatan 

bagi mereka yang performancenya dikategorikan kurang baik.

10. Follow-Up

Performance yang baik ataupun buruk harus dianalisis dengan tujuan 

melakukan tindakan korektif secepat mungkin dan meletakkan dasar-dasar 

yang lebih baik untuk pembuatan anggaran periode berikutnya.



2.3 Anggaran Penjualan

2.3.1 Pengertian Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan umumnya menggambarkan penghesilan yang diterima 

karena ada penjulan. Anggaran oenjualan meliputu 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.

2.3.4     Ramalan Penjualan dalam Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan yang akan disusun biasanya memerlukan peramalan 
khususnya tentang produk yang diperkirakan akan mampu dijual serta harga 
jualnya. Biasanya informasi itu dikaitkan dengan waktu serta tempat atau daerah 
penjualan yang akan dijangkau.

Menurut M.Nafarin (2000;24-28) berdasarkan sifatnya, metode untuk 
melakukan penaksiran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

1. Peramalan yang bersifat kualitatif (non statistical method atau opinion 

method)

yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Cara 

penaksiran semacam ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa 

pendapat seseorang seringkali diwarnai hal-hal yang bersifat subjektif daripada 

yang bersifat objektif. Dengan demikian ketepatan atau keakuratan hasil 

taksirannya menjadi diragukan.

Adapun beberapa cara penaksiran yang bersifat kualitatif, antara lain:

a) Pendapat pimpinan bagian pemasaran (executive opinion);

b) Pendapat para petugas penjualan (salesman);

c) Pendapat lembaga-lembaga penyalur (channel of distribution);

d) Pendapat konsumen (melalui penelitian pasar);

e) Pendapat para ahli (konsultan).

2. Peramalan yang bersifat kuantitatif (statistical method)

yaitu cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan angka dengan 

mengunakan berbagai metode statistika. Dengan mengunakan cara penaksiran 

semacam ini diharapkan dapat sejauh mungkin menghilangkan unsur subjektif 

seseorang, sehingga hasil taksirannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Namun 

penaksiran ini juga mengandung kelemahan yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat 

diukur secara kuantitatif, seperti misalnya: selera konsumen, kebiasaan konsumen, 

tingkat pendidikan, cara berpikir masyarakat, dan sebagainya.



Walaupun kedua cara peramalan tersebut mempunyai kebaikan dan 

kelemahan-kelemahan masing-masing, tetapi dalam praktiknya cara peramalan 

yang bersifat kuantitatif dipakai sebagai peramalan utama, kemudian digunakan 

peramalan kualitatif sebagai penunjang.

2.3.5    Dasar Penyusunan Anggaran Penjualan

Dasar utama penyusunan anggaran penjualan ialah hasil ramalan penjualan 

yang telah dilaksanakan dengan menggunakan model yang sesuai dengan keadaan 

perusahaan. Dalam menetapkan jumlah penjualan yang akan dianggarkan pada 

periode yang akan datang, kemampuan finansial, kemampuan teknis dan 

kemampuan ekonomis harus dipertimbangkan secara bersama-sama. 

Dasar-dasar penyususnan anggaran digunakan sebagai pegangan, dalam 

hal ini penyusunan anggaran penjualan harus sesuai dengan tujuan umum 

perusahaan. Anggaran penjualan disusun dengan menggunakan berbagai 

pendekatan, masing-masing pendekatan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda 

sehingga perlu dipertimbangkan cara pendekatan yang paling menguntungkan. 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan menurut Gunawan dan 

Marwan (2003;123-124) antara lain :

“1. Karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan seperti 

a. Luas pasar
1. Bersifat lokal
2. Bersifat regional
3. Bersifat nasional

b. Keadaan persaingan
1. Bersifat monopoli
2. bersifat persaingan bebas
3. Bersifat persaingan monopolistis

c. Kemampuan pasar yang menyerap barang
d. Keadaan atau sifat konsumen, apakah konsumennya merupakan

1.    Konsumen akhir
2.    Konsumen industri

2.  Kemampuan finansial
a. kemampuan membiayai penelitian ppasar yang dilakukan
b. kemampuan membiayai usaha-usaha untuk memcapai target penjualan 

3. Keadaan pesonalia; apakah jumlah tenega kerja yang tersedia mampu untuk    
melakukan tugas-tugasnya agar target yang ditentukan tercapai



4. Dimensi waktu; diperlukan sebab apabila rencana yang dilakukan terlalu awal, 
kemungkinan terjadi perubahan keadaan. Selain itu juga perlu 
dipertimbangkan sampai beberapa lama rencana disusun masih realistis”.

2.4 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.

2.5 Pengendalian

Pengendilan merupakan kegiatan penting dalam perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian adalah usaha untuk mengarahkan agar 

pelaksanaa 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 (2000:3) adalah sebagai berikut:



“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya kinerja yang 

efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian diatas, 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 meggerakkan 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 
maenerapkan 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 Pengendalian Penjualan

2.6.1 Pengertian Pengendalian Penjualan

Menurut Wilson dan Campbell (1998;859) yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin Felix Tjendera adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitianyang 
diharuskan terhadap kebijakan, prosedur, metode dan pelaksanaan 
sesungguhnya untuk memperoleh volume penjualan yang dikehendaki, 
dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 
untuk memperoleh rentabilitas yang diharapkan atas investasi modal yang 
bersangkutan ”.
Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa pengendalian penjualan meliputi 

analisis dan telaahan yang diperlukan bersama – sama dengan tindak lanjut, 

kegiatan sebenarnya, kebijikan 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 bersaih optimum akan didapatkan apabila terdapat hubungan antar 4 

(empat) faktor dibawah ini :

a. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas.



b. Volume penjualan.

c. Biaya operasional.

d. Laba kotor.

Teknik – teknik untuk meningkatkan volume penjualan yaitu:

1. Analisis terhadap pelaksanaan prestasi penjualan di masa lalu, dalam 

hubungannya dengan harga dan volume, untuk menyelidiki dengan 

seksama segi kelemahan dari anggaran penjualan.

2. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menetapkan anggaran 

penjualan menyeluruh yang sesuai dan melaporkan tentang penyesuaian 

pelaksanaan dengan rencana.

3. Memberi bantuan kepada pimpinan penjualan dalam menetapkan standar 

pelaksanaan penjualan.

4. Menyiapkan analisis yang tepat mengenai biaya dan investasi untuk 

dipergunakan dalam menetapkan harga produk.

2.6.2    Proses Pengendalian Penjualan

Pengendalian berhubungan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas 

dalam mengerakkan bahan dan tenaga kerja serta sumber keuangan terhadap suatu 

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

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

meliputi pengambilan tindakan yang perlu bilamana terjadi kondisi-kondisi yang 

menyimpang dari target. 

2.6.3 Penendalian internal

Pengendalian internal merupakan metode yang berguna bagi manajemen 

untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas kinerja, dan 

disamping itu juga dapat mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data 

akuntansi.

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) pengendalian 

internal adalah sebagai berikut:



“Pengendalian internal adalah alat yang digunakan oleh para manajer 
untuk membantu dalam pencapaian tujuan usaha dengan kategori:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi

2. Keandalan dari laporan keuangan

3. Ketaatan terhadap hukum yang berlaku “

2.7       Efektivitas Pengendalian Penjualan

Efektivitas pengendalian penjualan dijelaskan oleh R.A. Supriyono 

(2000;246) adalah sebgai berikut:

“pengendalian dikatakan efektif jika unit organisasi tersebut 

melakukan kegiatannya dan dapat bekerja dengan baik sehingga dapat 

mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan”.

Jadi, semakin besar kontribusi keluaran atau output yang dihasilkan 

terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut dengan biaya yang wajar, maka dapat 

dikatakan semakin efektif pula suatu pengendalian tersebut.  

2.8 Hubungan Anggaran Penjualan dengan Efektivitas pngendalian 

Penjualan

Pada umumnya anggaran penjualan memiliki manfaat sebagai alat 

pedoman, alat pengkoordinasian dan alat pengawasan/pengendalian menurut 

Munandar (2001;10). Pada prinsipnya, manajemen perusahaan memanfaatkan 

anggaran untuk memudahkan dalam mengendalikan suatu kegiatan mencapai 

tujuannya juga anggaran memiliki hubungan yang erat dengan fungsi manajemen. 

Dengan adanya paengendalian penjualan dapat dilakukan perbandingan 

dan analisis terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

Sehingga  penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan tindakan koreksi dan 

segera disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan sehinggaa 

pengendalian penjualan dapat berfungsi secara efektif. Supaya volume penjualan 

dapat tercapai sesuai yang diitargetkan sebelumnya. Penyimpangan tersebut 

digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa datang. Umpan maju 

memberikan dasar bagi pelaksanaan pengendalian saat kegiatan dilaksanakan, 



sedangkan umpan balik memberikan dasar bagi pengukuran efektivitas 

pengendalian setelah suatu kegiatan dilaksanakan.

Pengendalian penjualan dapat mengungkap adanya penyimpangan melalui 

analisis dan penelitian. 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 menunjeng 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 telah disusun secara memadai dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajer 

penjualan dalam penyusunan anggaran penjualan dan memiliki karakteristik 

anggaran yang baik, serta penjualan telah dikendalikan secar efektif atau 

mencapai tujuan, maka anggaran penjualan dapat berperan sebagai alat bantu bagi 

manajemen untuk menunjang efektivitas pengendalian penjualan.

2.9. Anggaran Penjualan 

2.9.1 Penerapan Anggaran Penjualan

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.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”.



Adisaputro dan Asri (2003;6) juga mengemukakan:

“Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari 

pada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, 

koordinasi, dan pengawasan”

1) Karakteristik anggaran dijelaskan menurut Mulyadi (2001:490) yaitu 

sebagai berikut :

Karakteristik Anggaran sebagai berikut :
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan dan 

satuan selain keuangan .
6. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
7. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti 

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

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

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

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

2) 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 (2001;50-52), 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompk 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 

dihasilakan perusahaan, yang terutama akan 

mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam 

anggaran panjualan yang akan disusun.

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

masyarakat.

g. Berbagai kebijakan pemerintah, baik bidang politik, 

ekonomi, social, budaya maupun keamanan.

h. Keadaan ekonomi nasional maupun internasional.

i. Kemajuan teknologi, barang – barang subtitusi, 

selera konsumen dan kemungkinan perubahannya, dan 

sebagainya.

j.



3) Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Penjualan

Menurut Gunawan dan Marwan (2003;127-128), dalam menyusun 

anggaran penjualan yang perlu dilakukan meliputi:

1. Penentuan dasar-dasar anggaran;

a) Penentuan relevant variable 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, kebijaksanaan pemerintah di 

bidang ekonomi, teknologi. Kemudian menilai akibatnya terhadap 

permintaan industri;

b) Melakukan analisa industri, yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan 

industri;

c) Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu, yang dilakukan untuk 

mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain untuk 

mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau;

d) Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang, yang 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target 

penjualan di masa depan;

e) Menyusun ramalan penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan 

yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti 

masa lalu (forecasted sales);

f) Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (Budgeted Sales);

g) Menghitung rugi/laba yang mungkin diperoleh (Budgeted Profit);

h) Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada 

pihak lain yang berkepentingan.

2.9.2 Fungsi Anggaran

Berikut ini adalah fungsi anggaran menurut M.Nafarin (2000;15-17)



“1. Sebagai alat perencanaan terpadu

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 peencanaan maupun pengendalian.

2.   Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan

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 abaik 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.   Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Anggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. 

Sistem anggaran memberikan ilustrasi oprasi perusahaan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu sistem anggaran memungkinkan para 

manajer divisi untuk melihat hubungan antarbagian (divisi) secara 

keselurahan.

4.   Sebagai alat pengawasan kerja

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 digunkan sebagai alat pengawasan 

kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam perusahaan.

5.   Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan



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”.

2.10 Efektivitas pengendalian penjualan

2.10.1 Proses Pengendalian Penjualan

Pengendalian berhubungan dengan pengukuran efisiensi dan efektivitas 

dalam mengerakkan bahan dan tenaga kerja serta sumber keuangan terhadap suatu 

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

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

meliputi pengambilan tindakan yang perlu bilamana terjadi kondisi-kondisi yang 

menyimpang dari target. Sedangkan proses pengendalian penjualan menurut 

Welsch hilton and Gordon (2000; 14) yang dialihbahasakan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy meliputi langkah-langkah:

       “1.   Membandingkan kerja aktual dengan realisasi

2. Membuat laporan unjuk kerja yang menunjukkan hasil aktual, hasil 
yang direncanakan, dan perbedaan di antara keduanya (misalnya, 
penyimpangan di atas atau di bawah hasil yang direncanakan).

3. Menganalisis penyimpangan dan operasi yang terkait untuk 
menentukan penyebab terjadinya penyimpangan.

4. Membuat alternatif tindakan untuk memperbaiki setiap kekurangan dan 
belajar dari keberhasilan masa lalu. Dan membuat suatu pilihan 
(tindakan perbaikan) dari sejumlah alternatif yang tersedia dan 
menjalankannya.

5. Melakukan tindak lanjut dengan memulai efektivitas perbaikan yang 
dilakukan; dilanjutkan dengan umpan ke muka untuk membuat 
perencanaan berikutnya”.



2.10.2 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 (1998;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 diatas 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.


