
 

 

BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Mekanisme penyusunan anggaran penjualan pada PT PPI sudah cukup 

memadai. Hal ini didukung oleh factor-faktor sebagai berikut : 

a. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam menyusun anggaran 

mengacu pada asumsi-asumsi,asumsi makro ekonomi,asumsi 

penyusunan,menetapkan sasaran usaha,strategi,dan kebijakan 

perusahaan. 

b. Dalam menyusun anggaran penjualan  PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia(Persero) mempertimbangkan beberapa hal  agar 

penyusunan anggaran penjualan lebih terarah yaitu : 

- Realisasi penjualan periode yang lalu 

- Peningkatan volume penjualan 

c. Dalam meramalkan anggaran penjualan PT Perusahaan 

Perdagangan Indonesia menggunakan ramalan kualitatif, yaitu 

peramalan  yang berdasarkan kepada pendapat seseorang (dalam 

hal ini adalah pimpinan perusahaan khususnya pimpinan  bagian  

pemasaran atau penjualan) 



 

 

2. Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia  anggaran penjualan berperan 

meningkatkan efektifitas pengendalian penjualan hal ini terbukti bahwa 

dengan adanya anggaran penjualan, kegiatan penjualan menjadi lebih 

terarah dan tersusun secara baik, sehingga  nantinya penjualan terkendali 

dengan efektif . Keberhasilan dari anggaran penjualan ini dapat dilihat dari 

prosentase realisasi penjualan periode 2005 dicapai sebesar 109,5%. Dan 

menganggarkan penjualan untuk periode 2006 sebesar 134,4% terhadap 

realisasi penjualan periode 2005. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan diatas, penulis   mengemukakan beberapa saran yang mungkin 

dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu : 

1. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)  dalam   menetapkan 

target anggaran penjualan sebaiknya berdasarkan kemampuan keuangan, 

kemampuan penjualan dan kemampuan produksi agar produk yang akan 

dijual atau terjual sesuai dengan yang dianggarkan atau tidak terlalu jauh 

dari perkiraan dan tidak menyebabkan barang menumpuk digudang. 

Sehingga untuk menyusun anggaran penjualan periode berikutnya dapat 

lebih baik lagi. 

2. Dalam meramalkan penyusunan anggaran penjualan sebaiknya PT 

Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) menggunakan peramalan 

yang bersifat kuantitatif, yaitu peramalan yang menitikberatkan kepada 



 

 

perhitungan-perhitungan angka yang menggunakan berbagai metode 

statistik. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menghilangkan unsur-

unsur subyektif seseorang sehingga hasil taksirannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


