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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi situasi ekonomi dewasa ini. Perusahaan dituntut untuk 

mengoptimalkan prestasinya baik dalam kinerja maupun dalam bentuk mutu produk 

atau jasa yang dihasilkan, selain itu perusahaan harus mempunyai strategi agar 

memiliki daya saing tinggi jangka panjang dalam menghadapi persaingan. 

Fleksibilitas dan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya di tengah krisis 

yang melanda Indonesia sangat berperan penting,  hanya perusahaan-perusahaan yang 

fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang akan mampu bertahan dan 

berkembang dalam menghadapi persaingan yang global dan tajam. Kemampuan 

perusahaan dalam beradaptasi secara cepat pada setiap perubahan kebutuhan 

konsumen menjadi kunci keberhasilan perusahaan dan para pesaingnya, sehingga 

mampu menjadi pemimpin dalam persaingan di pasar. Demikian juga PT. Kereta Api 

(Persero) yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

transportai angkutan darat yang harus berusaha keras menghadapi persaingan. 

Di Indonesia kereta api merupakan salah satu kekayaan Negara yang dikelola 

oleh pemerintah dalam bentuk BUMN, sedangkan usaha yang mengelola tentang 

perkereta apian adalah PT. Kereta Api (Persero). PT. Kereta Api (Persero) dituntut 

bukan hanya sekedar memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa 

kereta api. 

Oleh karena itu, upaya yang tepat agar manajemen perusahaan dapat 

menjalankan fungsi manajerialnya secara efektif dan efisien  adalah dengan 

menyusun perencanaan, koordinasi dan pengendalian yang memadai bagi perusahaan. 

 



Dengan adanya sistem tersebut diharapkan perusahaan dapat menyusun perencanaan 

dengan lebih baik, dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan, serta dapat mengendalikan pelaksanaam kegiatan perusahaan. Salah 

satu alat yang lazim dipergunakan sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan 

pengendalian kegiatan perusahaan adalah anggaran.  

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh aktivitas perusahaan. Perencanaan dijabarkan dengan menggunakan 

angka-angka dan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, sehingga fungsi 

manajemen yang lain, yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dapat 

berjalan dengan lancar. Agar perencanaan dapat berfungsi dengan baik, maka harus 

disusun terperinci dan terpadu serta didukung oleh manajemen dan seluruh karyawan 

perusahaan.  

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. Pada kebanyakan perusahaan, permasalahan berat 

yang dominan dihadapi adalah masalah penjualan produk, baik berupa barang 

maupun jasa. Penjualan produk ini memerlukan perhatian khusus sehingga akan 

mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian perusahaan perlu adanya 

anggaran penjualan karena anggaran ini berguna untuk dasar penyusunan anggaran-

anggaran lainya 

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 melakukan tindakan korektif dalam hal ini jelas 

sangat diperlukan.  

Dalam anggaran penjualan tercermin tujuan yang akan dicapai. Namun 

anggaran bukanlah alat yang sempurna, karena anggaran penjualan disusun 

 



berdasarkan proyeksi masa yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor- 

faktor : 

1. Faktor yang terkendali, seperti ; harga, promosi, dan pendistribusian. 

2. Faktor yang tidak terkendali, seperti ; konsumen, pesaing, kebijakan 

pemerintah dan teknologi. 

Oleh karena itu anggaran penjualan merupakan evaluasi yang kontinyu, apabila 

terjadi penyimpangan baik sengaja maupun tidak sengaja dapat segera dilakukan 

koreksi, sebab anggaran bersifat dinamis. 

Mengingat pentingnya anggaran penjualan dalam mencapai efisiensi dan 

efektivitas penjualan, maka penulis tertarik untuk memilih PT. Kereta Api sebagai 

objek penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini. Adapun judul yang penulis ambil 

untuk penyusunan skripsi ini sesuai dengan analisis di atas adalah : 

“Manfaat Anggaran Penjualan Dalam Upaya Menunjang Efektivitas 

Pengendalian Penjualan” 

(Studi Kasus Pada PT. Kereta Api (Persero) Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah–

masalah yang akan menjadi produk pembahasan dalam skripsi ini, yaitu : 

1. Apakah proses penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan oleh 

perusahaan telah memadai. 

2. Apakah pengendalian penjualan yang dilakukan oleh perusahaan telah efektif.  

3. Sampai sejauh mana manfaat anggaran penjualan dalam upaya menunjang 

efektivitas pengendalian penjualan pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dilakukanya penelitian ini adalah untuk mencari data dan informasi 

tentang peranan anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas pengendalian 

penjualan pada PT. Kereta Api (Persero). 

 



Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui memadai tidaknya proses penyusunan anggaran penjualan pada 

perusahaan. 

2. Mengetahui apakah efektivitas pengendalian penjualan perusahaan tercapai. 

3. Mengetahui sejauh mana manfaat anggaran penjualan sebagai alat bantu bagi 

perusahaan dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan penulis mengenai manfaat 

anggaran penjualan dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan pada 

PT. Kereta Api (Persero), dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sidang sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi 

manajemen dalam penyusunan anggaran untuk mencapai efektivitas dan 

efisiensi pengendalian penjualan yang lebih baik dan diharapkan menjadi salah 

satu informasi yang bermanfaat bagi manajemen sebagai salah bahan 

pertimbangan dalam menetukan kebijaksanaan penjualan yang akan dilakukan 

di masa yang akan datang. 

3. Bagi masyarakat, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penulis berharap 

agar penelitian yang serba terbatas ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk penelitian berikutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan di dalam melaksanakan aktivitasnya mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai, yang biasanya telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mencapai 

tujuan tersebut diperlukan berbagai kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk 

strategi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu 

manajemen sebagai pengelola perusahaan harus mampu melaksanakan fungsi-

 



fungsinya dengan baik, diantaranya yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

Strategi bagi perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada kelemahan, 

kekuatan, kesempatan serta tantangan atau hambatan yang dimiliki. Dengan kata lain 

faktor intern dan faktor ekstern sangat berpengaruh. 

Anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan sekaligus pengendalian, 

karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk menggunakan 

anggaran sebagai dasar untuk melaksanakan operasi perusahaan. 

Anggaran perusahaan lebih dikenal Business Budget adalah suatu pendekatan 

formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam 

perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Atau dapat pula dikatakan bahwa 

anggaran merupakan suatu rencana kerja yang sistematis, yang meliputi seluruh 

kegiatan perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif dan berlaku untuk jangka 

waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Pada hakikatnya penggunaan sistem anggaran itu sebenarnya adalah untuk 

memudahkan dalam pengendalian kegiatan perencanaan. Charles T. Horngren dan 

George Foster (2006:171), mengemukakan bahwa:  

“A budget is quantitative expression for a set time periode of a proposed future 

plan of action by management for a specified period and aid to coordination 

what needs to be done to implement that plan ”. 

 
Anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari rencana tindakan dan suatu alat bantu 

untuk mengkoordinasikan dalam mengimplementasikan rencana. 

Adapun manfaat anggaran yang diterapkan oleh perusahaan Munandar 

(2001:10): 

1. Sebagai pedoman kerja, memberikan arah akan target-target yang akan 

dicapai. 

 



2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, semua alat dan bagian dalam 

perusahaan dapat saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan.  

3. Sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat pembanding untuk menilai 

(evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. 

 

Dan Horngren (2006:174) mengemukakan:  

“Business are increasingly using Rolling Budget. A Rolling Budget also called 

a continous budget, is a budget that is always available for a specified future 

period ”. 

 
Jadi pada hakekatnya penerapan anggaran harus terus menerus dimana 

penerapan budget secara kontinyu di khususkan untuk masa yang akan datang agar 

tujuan atau target yang akan dicapai dapat tercapai dan secara otomatis maka bisnis 

perusahaan pun akan meningkat.  

Karena itu anggaran dapat dijadikan sebagai alat bantu yang memadai bagi 

proses manajemen yaitu pengendalian kegiatan perusahaan. Adapun yang dimaksud 

pengendalian adalah suatu proses yang berhubungan dengan langkah-langkah yang 

telah ditetapkan dapat tercapai dengan koordinasi dari semua bagian dalam 

organisasi. 

Di dalam menyusun suatu anggaran perusahaan perlu diperhatikan beberapa 

syarat. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1996:7) syarat-syarat 

tersebut yaitu : 

 “Bahwa anggaran tersebut harus realistis, fleksibel, dan kontinu. Realistis 
artinya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. Fleksibel artinya 
tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan 
keadaan yang mungkin berubah. Sedangkan kontinu artinya membutuhkan 
perhatian secara terus menerus dan tidak merupakan suatu yang insidentil.” 
 

Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan, 

karena penjualan akan mempengaruhi kontinuitas perusahaan. Oleh karena itu, perlu 

 



disusun anggaran penjualan. Menurut M. Munandar (2001:49), anggaran penjualan 

didefinisikan sebagai berikut :  

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

Jadi jelaslah bahwa anggaran penjualan menunjukan target penjualan di masa 

yang akan datang lebih terperinci, sehingga anggaran penjualan diharapkan menjadi 

pedoman mencapai efektivitas penjualan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yunus Rendi 

Yanuar Somalingi (2005) mengenai studi penyusunan anggaran penjualan dalam 

menunjang pengendalian penjualan PT. BIO FARMA (Persero), kesimpulan yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pengendalian penjualan dibuktikan dengan adanya 

penyusunan anggaran telah berperan menunjang efektivitas pengendalian  penjualan 

secara memadai dalam hal karakteristik, pengaruh ekstern dan intern, proses kerja 

dalam menjalankan proses pengendalian penjualan dengan cara membandingkan dan 

menganalisis antara anggaran penjualan dengan aktualnya.   

Ada beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan penulis 

saat ini lakukan, yaitu:  

1. Peneliti dahulu melakukan studi kasus untuk mengetahui peranan anggaran 

penjualan dalam menunjang efektivitas penjualan, sedangkan penulis 

melakukan studi kasus untuk mengetahui sejauh mana manfaat anggaran 

penjualan dalam menunjang efektivitas penjualan. 

2. Peneliti terdahulu melakukan studi kasus pada PT. BIO FARMA (Persero), 

sedangkan penulis berusaha melakukan studi kasus pada PT. Kereta Api 

(Persero) Bandung. 

 



3. Tahun penelitian terdahulu adalah dari tahun 2004 sampai tahun 2005 

sedangkan penelitian ini dilakukan dari tahun 2006 sampai tahun 2007. 

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis diskriptif 

sebagai berikut :  Penyusunan Anggaran Penjualan Bermanfaat Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Penjualan pada PT. Kereta Api (Persero). 

 

1.6 Metodologi Penelitian   

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Indrianto dan Supomo (1999:26) menyatakan 

bahwa : “ Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi”. Studi kasus menurut M. Nasir 

(2003:57) adalah : “ Penelitian tentang status dari suatu subjek penelitian dengan 

suatu fase yang spesifik dan keseluruhan personalitas yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara rinci mengenai latar belakang, sifat-sifat, serta 

karakter yang khas dari kasus, ataupun status individu, yang kemudian sifat 

khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum”. 

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Penelitian lapangan (Field research) 

 Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti melalui: 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staf, dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti. 

 

 

 



2. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah, dan 

sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

  

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan  pada  PT. Kereta Api ( Persero ) yang berlokasi di Jl. 

Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung, sedangkan waktu penelitian berlangsung mulai 

bulan Agustus 2007  sampai dengan selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


