
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

penulis menyimpulkan bahwa penyusunan anggaran yang diterapkan oleh Baskin 

Robbins menggunakan metode Buttom up  yaitu metode penyusunan anggaran yang 

diterapkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian anggaran 

akan diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapat persetujuan dan 

pengesahan.  

 Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Bahwa proses penyusunan anggaran penjualan di perusahaan sudah cukup baik 

dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta mengacu 

pada teori yang ada 

2. Realisasi anggaran tahun 2007 sebesar 95 % menunjukkan angka selisih yang 

yakni anggaran lebih besar dari realisasi, sehingga pada tahun 2007 Baskin 

Robbins tidak dapat mencapai anggaran penjualan yang ditetapkan perusahaan. 

Sedangkan pada realisasi tahun 2008 sebesar 107% menunjukkan hasil yang 

lebih baik didalam pencapaiannya di banding pada tahun 2007. Meskipun angka 

realisasi lebih besar dari pada anggaran awal tapi selisihnya menunjukkan nilai 

yang sangat kecil hanya 12 %. 

3. Hambatan yang terjadi disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang 

menyebabkan daya beli konsumen menurun, sumber daya manusia yang kurang 

produktif dalam menjalankan penjualan, terjadi keterlabatan pengiriman barang 

dari luar negeri karena birokrasi luar bea cukai dan pengaruh cuaca dalam 

pengiriman barang, adapun solusi terhadap penyimpangan anggaran penjualan 

yang mungkin terjadi yaitu, menghitung anggaran penjualan secara terperinci, 

untuk Bagian anggaran perusahaan mengevaluasi laporan anggaran penjualan, 



 

mempersiapkan adanya resiko-resiko yang akan terjadi misalnya: Ice Cream 

mencair pada saat diperjalanan.  

 

5.2  Saran  

 Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberi saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat yaitu; 

1.  Hendaknya perusahaan mempertahankan kinerja manajemen perusahaan dalam 

hal penyusunan perusahaan anggaran penjualan melakukan perbaikan pada aspek-

aspek yang dirasa masih kurang yaitu pada prosedur revisi  

2. Agar tujuan penjualan tercapai, Baskin Robbins dalam hal transportasi sebaiknya 

menyediakan transportasi khusus untuk pengiriman Ice Cream, sehingga dari 

pihak perusahaan tidak rugi dan persediaan Ice Cream  tidak menumpuk di 

gudang serta tidak memperlambat penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


