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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis multidimensional yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini masih 

belum membaik. Hal tersebut menyebabkan persaingan di dalam dunia usaha 

semakin ketat, karena setiap perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk mencapai tujuannya yaitu menghasilkan laba yang maksimal dan dapat 

mempertahankan eksistensinya ditengah krisis yang melanda Indonesia. 

Pada umumnya semua perusahaan mempunyai tujuan atau sasaran yang sama 

yaitu keberhasilan dalam mempertahankan hidup, kemudian mendapatkan laba 

sehingga kontinuitas dan perkembangan perusahaan terjamin. Laba merupakan 

selisih antara jumlah pendapatan dalam satu periode dengan beban-beban yang 

terjadi selama periode tersebut. Agar memperoleh laba maka cara yang ditempuh 

adalah dengan memperbesar selisih antara jumlah pendapatan dengan beban-

beban tersebut, yaitu dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin 

untuk hasil yang maksimal.  

Pengelolaan usaha secara efisien dan efektif sangat berpengaruh terhadap 

besar kecilnya laba perusahaan yang dicapainya. Untuk itu diperlukan peran 

manajemen sebagai pengelola dan pengendali aktivitas perusahaan.  

Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan membutuhkan suatu kemantapan 

dan strategi khusus untuk dapat mencapainya. Perusahaan juga dituntut mampu 

menjalankan seluruh kegiatan usahanya agar dapat berjalan dengan baik serta 

mampu mengatasi setiap masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, tidak dsangkal lagi bahwa setiap perusahaan 

perlu memperhatikan proses perencanaan dan pengendalian terhadap segala 

kegiata operasinya, khususnya penjualan.  

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan penyusunan 

aktivitas-aktivitas perusahaan untuk waktu yang akan datang. aktivitas-aktivitas 

ini meliputi penetapan tujuan yang akan dicapai, perumusan rencana, siapa yang 



15 
 

 
 

harus melaksanakanya, dimana harus dikerjakan, dan bagaimana cara menilai 

hasilnya.  

Pengendalian adalah pengarahan aktivitas atas perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya. Selain itu, pengendalian merupakan penilaian suatu pekerjaan dan 

mengambil tidakan perbaikan bilamana diperlukan.  

Suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam perencanaan pencapaian 

tujuan perusahaan yaitu anggaran atau bubget. Anggaran merupakan perencanaan 

keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar sistem pengendalian 

keuangan untuk periode yang akan datang, yaitu meliputi perbandingan terus 

menerus dan evaluasi hasil sebenarnya dari program-program dan anggaran yang 

sudah ditetapkan.  

Penganggaran/pembuatan anggaran terutama merupakan pengarahan perhatian 

(attention directing) karena membantu para manajer untuk memusatkan perhatian 

pada masalah operasional dan keuangan pada waktu cukup dini untuk 

perencanaan atau pelaksanaan yang efektif. Manajemen harus dapat 

mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan merencanakan apa yang 

harus dilakukan. 

Sebagai alat perencanaan, anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan 

memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh perusahaan. Sebagai 

alat pengendali, anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai pembanding, 

untuk mengevaluasi kinerja kegiatan perusahaan di masa yang akan datang.  

Dalam menetapkan suatu anggaran, perlu memperhatikan langkah-langkah 

dalam tahap penyusunannya. Salah satu unsur terpenting pada saat realisasi 

penjualan yang didasarkan pada masa lalu dan melihat perubahan-perubahan 

lingkungan luar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Analisis ini sangat 

penting untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang 

dimiliki perusahaan sehingga memberi kesempatan bagi perusahaan untuk 

menyusun anggaran yang realistis. 

Komponen anggaran ini paling sulit diperkirakan secara tepat. Beberapa faktor 

yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan (uncontrollable variables) 

misalnya permintaan konsumen yang dapat berubah, potensi pasar, situasi 

ekonomi. Untuk itu diperlukan kecermatan dan pertimbangan yang matang dalam 
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menetapkan dan menerapkan anggaran yang tepat dan efektif, agar dapat 

membawa perusahaan kepada tujuan dalam mencapai laba yang efektif.  

PT PINDAD (persero) yang menjadi tempat penelitian penulis merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang berlokasi di kota Bandung, 

perusahaan memproduksi alat-alat militer untuk kepentingan keamanan Negara, 

produk-produk komersil lainnya seperti forging and stamping, casting, rail way, 

commercial explosive, air brake, dan lain-lain.  

Aktivitas penjualan merupakan aktivitas terpenting diantara berbagai macam 

aktivitas perusahaan karena dari penjualan tersebut diharapkan dapat memperoleh 

laba. Dengan adanya laba maka dengan demikian kelangsungan hidup perusahaan 

dapat terjamin.  

Mengingat pentingnya aktivitas penjualan, maka PT PINDAD 

(persero)memerlukan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam 

mengendalikan kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat 

memperoleh laba yang optimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Oleh 

karena itu, manajer perusahaan menyusun anggaran penjualan agar dapat 

mengendalikan kegiatan penjualan.  

Dengan adanya anggaran, dapat membantu manajer dalam melaksanakan 

perencanaan dan pengendalian dengan tujuan untuk mencapai target penjualan 

yang telah ditetapkan. Dengan adanya anggaran penjualan maka pihak manajemen 

dapat mengetahui berapa laba yang akan diperoleh dalam suatu periode. 

Mengingat pentingnya anggaran penjualan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan 

judul ”PERANAN ANGGARAN PENJUALAN DALAM MENUNJANG 

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PENJUALAN PERUSAHAAN (studi 

kasus pada PT PINDAD (persero) di Bandung)”.   
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1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1) Apakah anggaran yang telah diterapkan perusahaan telah memadai  

2) Apakah pengendalian penjualan perusahaan telah efektif 

3) Bagaimana peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas pengendalian 

penjualan perusahaan  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan anyara teori yang di dapat 

di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui anggaran yang diterapkan perusahaan telah memadai  

2) Mengetahui pengendalian penjualan perusahaan telah efektif  

3) Mengetahui peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas pengendalian 

penjualan perusahaan  

 

1.4 Kegunaan Penilitian  

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

releven yang dapat digunakan oleh: 

1) Penulis  

a. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahamaan akan masalah 

pengelolaan anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam fungsi 

perencanaan.  

b. Dalam melakukan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan 

tentang masalah yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang 

lebih jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada. 
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c. Selain itu, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sidang SE Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama.  

 

2) Perusahaan  

Sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi penerapan anggaran dalam 

kaitannya dengan perolehan laba yang efektif sehingga dapat dilakukan 

koreksi jika diperlukan.  

3) Untuk mengetahui gambaran mengenai fungsi dan manfaat anggaran dan juga 

sebagai bahan referensi dan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut, lebih luas 

dan mendalam. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Di jaman modern ini, iklim bisnis semakin kompetitif, fungsi perencanaan dan 

pengendalian terhadap kegiatan operasi perusahaan semakin memegang peranan 

penting. Dengan perencanaan yang baik dan pengendalian yang terus menerus 

diharapkan perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan cara yang efektif 

dan efisien dalam mencapai laba. Untuk itu diperlukan manajemen bagi pengguna 

serta pelaksana agar realisasinya terjamin dengan baik dan sempurna. 

Dua fungsi utama manajemen dalam suatu organisasi adalah membuat 

perencanaan dan melakukan pengendalian. Manajemen yang baik memegang 

peranan penting dalam mengelola sumberdaya dan modal yang memiliki oleh 

perusahaan agar dapat dicapai tujuan secara efektif. Karena itu, agar perencanaan 

dan pengendalian dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu alat bantu 

bagi manajemen. Salah satunya adalah anggaran (budget). Hal tersebut diperjelas 

dengan pernyataan Anthony, dearden M Bordford (2000;499) yang menyatakan 

bahwa : 

”A budget is both a planning tool and control tool.” 

Tujuan perencanaan bagi perusahaan adalah untuk meningkatkan laba yang 

diperoleh perusahaan dari modal yang terpakai. Melalui anggaran terciptalah 

suatu bentuk kendali terhadap pengeluaran yang nantinya erat hubungannya 
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dengan penjualan. Definisi anggaran penjualan menurut M. munandar (2001;49) 

adalah sebagai berikut: 

“Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara 

lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang 

akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis 

(kualitas) dan jumlah (kuantitas) barang yang akan di jual serta 

waktu dan tempat (daerah) penjualannya.” 

 

Anggaran penjualan adalah anggaran yang sangat sulit ditetapkan dalam 

penyusunannya. Hal ini karenakan penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor diluar kendali perusahaan. Situasi ekonomi yang penuh dengan 

ketidakpastian dan persaingan antar perusahaan adalah contoh yang harus 

dipertimbangkan dalam menyusun suatu rencana penjualan.  

Dengan demikian anggaran penjualan merupakan unsur utama anggaran laba 

rugi yang paling kritis dan paling besar derajat ketidakpastiannya. Dari sinilah 

diperlukan kecermatan dan perhitungan yang sangat tepat terhadap perencanaan. 

Agar tercapai efektivitas terhadap penetapan anggaran, maka manajemen 

dalam penerapannya harus selalu memperhatikan kemampuan dan sumber daya 

yang ada, sehingga memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk mencapai 

target yang ditetapkan. Sebelum menetapkan anggaran, pada praktiknya 

perusahaan akan membuat suatu proyeksi anggaran yang diinginkan dalam suatu 

periode. Disinilah pentingnya analisis terhadap anggaran di masa lalu dan keadaan 

pasar masa kini. Kedua variable tersebut sangat sulit dperkirakan secara tepat. 

Menurut Mardiasmo (2001;134) efektivitas adalah:  

“Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya.” 

Anggaran bermanfaat dalam pengendalian. Pengendalian menurut Welsch, 

dkk yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih, dkk (2003;) adalah sebagai 

berikut: 
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“Pengendalian adalah suatu proses untuk menjamin terciptanya 

kinerja yang efisien yang memungkinkan tercapainya tujuan 

perusahaan.” 
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Permintaan akan barang atau jasa perusahaan pada umumnya tergantung pada 

kekuatan dan faktor-faktor diluar kendali perusahaan. Karena itu rencana 

penjualan dikatakan sebagai titik yang paling kritis dalam proses perencanaan. 

Dalam pelaksanaannya, perusahaan akan berusaha mencapai angka-angka yang 

telah ditetapkan dalam anggaran sehingga memperkecil selisih yang akan terjadi. 

Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari pemborosan dan 

penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan perusahaan dan pada 

akhirnya perusahaan akan mendapatkan laba. 

Selalu ditekankan bahwa tujuan dalam menetapkan anggaran ini pada 

akhirnya adalah untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dalam 

memperoleh laba yang efektif. Menurut Philip E. fees dan Carl S. warren yang 

dialih bahasakan oleh M. nafarin (2004;377) adalah: 

“Laba adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan 

atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan 

pendapatan.” 

Jadi untuk memperoleh laba yang efektif bagi perusahaan, perlu diperhatikan 

aspek-aspek perencanaan melalui penyusunan anggaran yang baik dan 

menerapkannya secara efektif. Dengan demikian selain perusahaan dapat 

terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, maka tujuan perusahaan 

untuk memperoleh laba yang efektif dapat tercapai.  

Penelitian sebelumnya yang mempunyai judul hampir sama dilakukan oleh:  

1). Michael Irwan dengan judul “Pengaruh Penerapan Anggaran Penjualan 

Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam Meningkatkan Efektifitas 

pengendalian Penjualan”. Perusahaan : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Tahun 2007 Kesimpulan dari penelitian ini Penyusunan anggaran penjualan pada 

PT. Ketreta Api Indonesia (Persero) memenuhi karakteristik anggaran, 

berfungsinya anggaran penjualan secara efektif sebagai alat bantu manajemen 

dalam pengendalian penjualan perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan 

penjualan dapat berjalan dengan baik. Adapun perbedaan antara skripsi 
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sebelumnya dan yang penulis lakukan penelitian adalah Peneliti sebelumnya 

meneliti perusahaan di bidang jasa tentang anggaran sebagai alat bantu 

manajemen penjualan sebagai variable Y dan bertujuan untuk mengetahui dan 

menilai seberapa besar anggaran penjualan berperan dalam menilai kinerja 

manajemen bagian penjualan sedangkan penulis  meneliti perusahaan di bidang 

manufaktur dengan efektivitas penjualan sebagai variable Y untuk mengetahui 

peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas pengendalian penjualan 

sedangkan persamaan dari skripsi sebelumnya adalah Diperlukannya pengelolaan 

usaha secara efisien dan efektif agar tercapai  laba perusahaan yang maksimal, 

dan anggaran berfungsi sebagai perencanaan keuangan perusahaan, sebagai dasar 

sistem pengendalian keuangan untuk periode yang akan datang.  

 

2). Yusman Nandika dengan Judul “Peranan Anggaran Biaya Pemasaran 

Dalam Mencapai Target Penjualan Perusahaan  PT. Srikandi Diamond 

Motor”. Tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Prosedur penyusunan 

anggaran biaya pemasaran sudah cukup memadai, fungsi anggaran biaya 

pemasaran telah berjalan dengan baik, dari hasil perhitungan yang dilakukan 

menunjukan bahwa anggaran biaya pemasaran berperan dalam mencapai target 

penjualan perusahaan. Adapun perbedaan antara skripsi sebelumnya dan yang 

penulis lakukan penelitian adalah Peneliti sebelumnya meneliti tentang 

Pencapaian Target Penjualan sebagai variable Y, bertujuan untuk mengetahui dan 

menilai seberapa besar anggaran biaya pemasaran berperan dalam dalam 

mencapai target penjualan sedangkan penulis  meneliti efektivitas penjualan 

sebagai variable Y dan bertujuan untuk mengetahui peranan anggaran penjualan 

terhadap efektivitas pengendalian penjualan. Sedangkan persamaan dari skripsi 

sebelumnya adalah diperlukannya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif 

agar tercapai  laba perusahaan yang maksimal dan anggaran berfungsi sebagai 

perencanaan keuangan perusahaan, sebagai dasar sistem pengendalian keuangan 

untuk periode yang akan datang, sehingga diperlukan penyusunan anggaran 

penjualan yang baik agar dapat mengendalikan kegiatan penjualan. 
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3). Resa Adi Nurfatah Judul dengan judul “Peranan Anggaran Biaya Operasi 

Dalam Menunjang Laba  Operasi Perusahaan”. Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM). Tahun 2007. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penetapan 

anggaran biaya operasi dan realisasi anggaran biaya operasi pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM), perolehan laba operasi pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) dan peranan anggaran biaya operasi dalam menunjang laba 

operasi. Adapun perbedaan antara skripsi sebelumnya dan yang penulis lakukan 

penelitian adalah Peneliti sebelumnya meneliti tentang biaya operasi perusahaan 

sebagai variable Y, bertujuan untuk mengetahui dan menilai seberapa besar 

anggaran biaya operasi berperan dalam dalam mencapai target penjualan 

sedangkan penulis  meneliti efektivitas penjualan sebagai variable Y dan 

bertujuan untuk mengetahui peranan anggaran penjualan terhadap efektivitas 

pengendalian penjualan sedangkan persamaan dari skripsi sebelumnya adalah 

diperlukannya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif agar tercapai  laba 

perusahaan yang maksimal, anggaran berfungsi sebagai perencanaan keuangan 

perusahaan, sebagai dasar sistem pengendalian keuangan untuk periode yang akan 

datang.  

 Dari uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan hipotesis 

sebagai topik pembahasan sebagai berikut: 

“Peranan Anggaran Penjualan Dalam Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Penjualan Perusahan”. 

 

1.6 Metode Penilitian  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus, yaitu meneliti salah 

satu masalah dalam perusahaan kemudian dibandingkan dengan sejumlah teori 

yang ada. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode yang 

meneliti status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu system pemikiran 

ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan teknik 

pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder yaitu: 
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1) Data primer, diperoleh dengan cara penelitian lapangan (field research),yaitu 

suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan secara 

langsung pada perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara (inquity), yaitu suatu metode untuk mendapatkan data 

dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pejabat dan staf 

yang berwenang dalam perusahaan untuk memberikan penjelasan 

mengenai masalah dari objek penelitian yang dibahas  

b. Pengamatan (observation), yaitu suatu metode untuk mendapatkan 

data dengan cara mengamati langsung kegiatan perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. 

c. Kuesioner, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan kepada para pejabat maupun staf yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penelaahan terhadap 

literature-literatur, catatan-catatan kuliah serta bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.  

 

1.7 lokasi dan waktu penelitian  

 Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis 

secara langsung melakukan penelitian pada PT PINDAD (persero) yang berlokasi 

di jalan Gatot Subroto No. 517 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan 

mulai April 2010 sampai dengan Juli 2010. 

 

 

 

 

 

 


