
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan 

bahwa :  

1. Dalam prosedur penyusunan anggaran penjualan telah dilakukan dengan 

cukup baik. Anggaran pada PT. INTI (PERSERO) disusun setiap tahunnya 

dimana penyusunan anggaran untuk periode berikutnya dimulai pada saat 

memasuki triwulan IV dalam tahun anggaran yang sedang berjalan (sekitar 

bulan November yang berlangsung sampai dengan bulan Desember). 

Sesuai mekanisme dalam surat keputusan direksi penyusunan anggaran 

penjualan pada PT. INTI (PERSERO) menerapkan metode Bottom Up.  

2. Perbandingan Realisasi dengan Anggaran penjualan yang dilakukan oleh 

PT. INTI (PERSERO) berdasarkan laporan rincian rencana dan realisasi 

anggaran penjualan pada tahun 2008 dan 2009 di atas dikelola dan diatur 

dengan baik dengan dicapainya target laba yang diharapkan perusahaan 

pada tahun 2008 dan 2009 walaupun terjadi beberapa perbedaan antara 

anggaran dan realisasi pada 2 tahun tersebut yang merupakan sesuatu yang 

wajar dalam memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang  karena 

merupakan sesuatu yang abstrak, bebas, dan tidak terikat. Dengan data dan 

pengetahuan yang terbatas yang dimiliki perusahaan tentu saja ada 

keterbatasan atau gap karena ada banyak hal yang tidak bisa diperkirakan. 



 
 

3. Hambatan dalam penyusunan anggaran penjualan pada PT. INTI 

(PERSERO) merupakan hal yang biasa terjadi dalam perusahaan dan 

bukan merupakan hambatan yang memerlukan penanganan serius, dan 

sejauh ini solusi yang diambil perusahaan merupakan keputusan yang 

tepat karena tingkat laba yang dianggarkan perusahaan dapat tercapai.  

 

5.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, penulis 

ingin memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi PT. INTI 

(PERSERO) berdasarkan informasi yang diperoleh sebaiknya PT. INTI 

(PERSERO) melakukan revisi anggaran ketika terjadi kenaikan ataupun 

penurunan penjualan yang melebihi standar sehingga anggaran berfungsi sebagai 

tolak ukur bagi penjualan selanjutnya dan dari hasil penelitian dan data yang 

diperoleh penulis sebaiknya penyusunan pedonam anggaran yang berisi dasar dan 

asumsi pokok RKAP dilakukan oleh Komite Anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


