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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai 

peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan penjualan 

pada PT. Jayamandiri Gemasejati maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan karakteristik 

akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jayamandiri Gemasejati sangat 

memadai. Hal tersebut berdasarkan faktor-faktor yang menunjang dalam 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban tersebut, namun dalam 

menetapkan pembagian wewenang dan tanggung jawab masih kurang 

baik. Hal ini dapat dilihat dengan masih terdapatnya seorang manajer yang 

mempunyai tanggung jawab ganda. Perusahaan belum menetapkan batas 

toleransi terhadap selisih yang terjadi antara kinerja sesungguhnya dengan 

anggaran. Dalam pemberian reward pada manajer setelah dilakukannya 

penilaian kinerja sudah cukup baik, namun dalam pemberian punishment 

perusahaan masih kurang tegas. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan karakteristik penjualan 

yang efektif sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

penjualan yang dijalankan oleh PT. Jayamandiri Gemasejati sudah sangat 

efektif. 

 Manfaat dan fungsi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penunjang 

dalam akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Jayamandiri Gemasejati 

sangat berperan dalam upaya meningkatkan penjualan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa 

saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk 

perusahaan dan peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan peranan akuntansi 

pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan penjualan, yaitu: 

1. Untuk Perusahaan  

 Dalam pembagian tugas dan wewenang, sebaiknya satu orang hanya 

memegang satu jabatan saja, agar perkerjaan dapat dikerjakan dengan 

lebih maksimal dan efektif. Perusahaan harus menetapkan suatu kebijakan 

tegas mengenai pemberian batas toleransi yang masih dapat diterima oleh 

perusahaan apabila realisasi tidak mencapai target yang telah di anggarkan. 

 Bagian penjualan harus lebih bisa membaca pangsa pasar dan lokasi 

strategis untuk melakukan aktivitas-aktivitas penjualan. Perusahaan harus 

lebih selektif lagi dalam menerima karyawan baru sebagai salesman agar 

bagian penjualan menempatkan orang-orang yang ahli dibidang penjualan 

dan bagian penjualan yang sudah ada pun diberikan pelatihan bagaimana 

untuk menguasai macam-macam produk, menjual produk dengan baik dan 

bagaimana cara menghadapi konsumen. 

 Perusahaan sebaiknya tidak hanya memberikan punishment berupa teguran 

saja melainkan penurunan jabatan juga, agar dapat meningkatkan 

kesadaran para manajer untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

mereka dengan baik sehingga target penjualan yang sudah ditentukan 

dapat tercapai. 
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2. Untuk peneliti di masa yang akan datang 

Mempersiapkan sebaik mungkin data-data apa saja yang akan diperlukan 

dan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, agar 

tidak terbuangnya waktu penelitian.  

 

 

 


