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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. 

Dirgantara Indonesia, mengenai manfaat akuntansi pertanggungjawaban 

dalam menunjang efektivitas penjualan, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban di PT. Dirgantara 

Indonesia telah bermanfaat dalam menunjang efektivitas penjualan, hal ini 

didukung oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Dirgantara 

Indonesia sudah memadai, hal ini terbukti dengan: 

a. Terpenuhinya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, hal 

ini didukung dengan adanya: 

 Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas tugas, garis 

wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan manajemen. 

 Anggaran disusun menurut pusat pertanggungjawaban. 

 Penggolongan biaya yang sesuai dengan dapat atau tidaknya 

biaya tersebut dikendalikan oleh manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

 Sistem akuntansi yang sesuai dengan struktur organisasi. 

 Disusunnya laporan pertanggungjawaban dari masing-masing 

pusat pertanggungjawaban. 
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b. Terdapatnya karaktersitik akuntansi pertanggungjawaban yang 

meliputi: 

 Adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. 

 Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang 

bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. 

 Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi 

dengan anggaran. 

 Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 

2. Efektivitas penjualan pada PT. Dirgantara Indonesia 

a. Adanya perkembangan penjualan yang dapat dilihat 

perkembangannya dan tercapainya target penjualan sesuai dengan 

yang dianggarkan. 

Perkembangan penjualan dari tahun 2009 sampai dengan 2013 

dapat dilihat perkembangannya dan target penjualan pada tahun 

2013 sudah melebihi rencana. 

b. Transaksi penjualan dicatat sesuai dengan tanggal dan di arsip 

sesuai dengan nomor urut. 

c. Kegiatan penjualan mulai dari penerimaan order sampai dengan 

penyerahan barang dapat diselesaikan sesuai dengan order yang 

diterima dari pelanggan/ kontrak yang sudah disetujui. 

Proses produksi dan delivery produk kepada konsumen belum 

dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disetujui 
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dengan konsumen dan hal ini berakibat terganggunya proses 

produksi. 

d. Terdapatnya kepuasaan pelanggan. 

3. Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap efektivitas 

penjualan pada PT. Dirgantara Indonesia. Hal ini terbukti dari hasil 

penelitian dan jawaban kuisoner sebesar 87,30%, dimana akuntansi 

pertanggungjawaban sangat berperan dalam menunjang efektivitas 

penjualan. 

Selain hal tersebut di atas, ditemukan beberapa hal yang tidak baik 

dalam pemanfaatan akuntasi pertanggungjawaban dalam menunjang 

efektivitas penjualan pada PT. Dirgantara Indonesia, antara lain: 

1. Tidak menetapkan batas toleransi yang masih dapat diterima oleh 

perusahaan apabila realisasi tidak mencapai target yang telah di 

anggarkan sebelumnya. 

2. Proses produksi dan delivery barang belum sesuai dengan kontrak 

yang sudah disetujui dengan konsumen. 

3. Belum ditetapkannya peraturan sistem reward and punishment yang 

berakibat masih ada karyawan yang kinerja tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. 

5.2 Saran 

1. Untuk perusahaan 

a. Menetapkan batas toleransi yang dapat diterima oleh perusahaan 

apabila realisasi tidak mencapai target yang telah dianggarkan 
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sebelumnya. Contohnya batas toleransi sebesar 5%, jadinya 

apabila pencapaiannya sebesar 98% dari anggaran yang telah 

disetujui sebelumnya, kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut 

masih terhitung baik. 

b. Proses produksi dan delivery lebih diperhatikan agar sesuai 

dengan kontrak yang sudah disetujui dengan konsumen, karena 

proses produksi dan delivery mengganggu kinerja produksi 

perusahaan dan mengakibatkan perusaan terkena penalti apabila 

penyerahan barang tidak sesuai dengan kontrak. 

c. Segera ditetapkannya peraturan tertulis tentang sistem reward and 

punishment, hal ini untuk memotivasi kinerja manajer pusat 

pertanggungjawabn dan karyawan untuk meningkatkan kinerja 

2. Untuk penulis di masa yang akan datang 

a. Mempersiapkan sebaik mungkin pertanyaan-pertanyaan dan data-

data apa saja yang diperlukan untuk melakukan penelitian, agar 

tidak terbuangnya waktu penelitian. 

 

  




