
 

 

 Selain itu, selisih yang bersifat merugikan pada tahun 2004, hal ini 

dikarenakan pada awal tahun 2004 PT INTI tidak lagi bergerak dalam bidang 

produksi  (manufaktur) peralatan perangkat telekomunikasi seperti telah diketahui 

selama ini, PT INTI memutuskan untuk mengalihkan fokus dan orientasi bisnis 

perusahaan sepenuhnya sebagai penyedia jasa dalam arti luas (services) di bidang 

infokom.  

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan di PT INTI khususnya Divisi 

Jaringan Telekomunikasi Selullar dilakukan dengan : 

 a. Penyusunan anggaran penjualan PT INTI diambil datanya dari realisasi 

 penjualan tahun sebelumnya 

 b. Penyusunan anggaran yang dilakukan di PT INTI dilakukan berdasarkan 

rencana kerja pedoman penyusunan anggaran, yaitu Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) 

 c. Anggaran penjualan tahunan PT INTI mengarah pada pencapaian tujuan 

jangka panjang perusahaan 

 d. Adanya keterlibatan berbagai bagian dan tingkatan manajemen dalam 

penyusunan anggaran 

 e. Anggaran penjualan disusun oleh kelompok kerja anggaran penjualan yang 

merupakan bagian dari Komite Anggaran dan disahkan dalam rapat komite 

anggaran oleh Direksi Perusahaan. 

 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi prosedur penyusunan anggaran adalah 

faktor intern, yaitu pengaruh yang datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri, 

diantaranya : 



 

 

a. Kapasitas produksi yang dimiliki, seperti kapasitas bahan baku dan tenaga kerja 

b. Kontrak pesanan penjualan tahun lalu, meliputi kuantitas yang harus diselesaikan 

c. Kebijakan perusahaan mengenai harga jual 

 

 Selain itu faktor yang lainnya adalah faktor ekstern, yaitu faktor yang 

datangnya dari luar perusahaan, diantaranya : 

a. Kemungkinan semakin banyaknya produk baru karena kemajuan teknologi 

b. Keadaaan persaingan di pasar telekomunikasi 

c. Perubahan kebijakan pemerintah 

d. Keadaan perekonomian Nasional/Internasional 

 

2. Pelaksanaan anggaran penjualan di PT INTI khususnya Divisi Jaringan 

Telekomunikasi Selullar dilihat dari pencapaian anggaran penjualan dari tahun 

2002 – 2006 adanya kenaikan dan penurunan terhadap anggaran penjualan. 

Penurunan terjadi karena realisasi anggaran lebih kecil dari anggarannya. Hal ini 

terjadi pada tahun 2002 dan tahun 2003. Penurunan yang paling besar terjadi pada 

tahun 2002 dengan jumlah sebesar Rp 226.624,34 juta. Hal tersebut dikarenakan 

penurunan realisasi penjualan, tingginya harga pokok penjualan dan biaya usaha 

yaitu biaya umum dan administrasi, biaya penjualan dan biaya penelitian dan 

pengembangan (litbang). Biaya tersebut menjadi tinggi karena PT INTI membeli 

produk-produk import dengan harga dollar. Selain itu, pada awal tahun 2004 PT 

INTI tidak lagi bergerak dalam bidang produksi (manufaktur) peralatan perangkat 

telekomunikasi seperti telah diketahui selama ini, PT INTI memutuskan untuk 

mengalihkan fokus dan orientasi bisnis perusahaan sepenuhnya sebagai penyedia 

jasa dalam arti luas (services) di bidang infokom. Sedangkan kenaikan anggaran 

penjualan terjadi pada tahun 2004, 2005 dan tahun 2006. Kenaikan yang paling 

besar jumlahnya terjadi pada tahun 2004 dengan jumlah sebesar Rp 86.008,40 

juta dikarenakan proyek CDMA (Code Division Multiple Access) Drive III sesuai 

MPPA (Master Partnership Program Agreement) / (perjanjian kerjasama) yang 

direncanakan tahun 2006, tetapi sesuai dengan kebutuhan PT TELKOM 



 

 

penyelesaian ditarik ke tahun 2004 dan tahun 2005, disamping itu terdapat 

penambahan pekerjaan yang hampir seluruhnya diselesaikan pada tahun 2005. 

 

5.2. Saran 

 Setelah melakukan kerja praktik pada PT INTI, penulis mengemukakan 

beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Kenaikan dan penurunan kegiatan penjualan yang terjadi karena selisih lebih atau 

selisih kurang yang menyebabkan anggaran dan realisasinya melebihi dari standar 

yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu 80% - 120% sebaiknya ditindak 

lanjuti dengan tindakan-tindakan korektif, seperti diadakannya revisi anggaran 

yang memadai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara yang 

dianggarkan dengan realisasinya, sehingga dalam hal ini anggaran berfungsi 

sebagai tolak ukur bagi kegiatan penjualan selanjutnya 

2. Untuk menghadapi persaingan penjualan produk telekomunikasi dengan 

perusahaan import, hendaknya PT INTI lebih meningkatkan kualitas produk yang 

dihasilkan serta memperluas lingkup penjualan dengan cara promosi dan 

menekan harga produksi agar harga jual produk-produk PT INTI terjangkau oleh 

konsumen baik dari menengah keatas ataupun menengah kebawah 

3. Agar tujuan penjualan dapat tercapai, PT INTI sebaiknya dalam 

memperhitungkan anggaran penjualan dihitung secara cermat anggaran yang 

akan dibuat dan lebih akurat sehingga selisih yang terjadi tidak akan terlalu besar. 

Maka manajer harus dapat membuat rencana yang baik bila ingin melakukan 

pekerjaan yang diperlukan. Ia harus menyiapkan rencana yang berisi langkah 

teratur secara mendetail, termasuk dateline.     

 

 

           

 

 

 

  


