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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) serta pembahasan yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan 

masalah yang dibahas, dapat ditarik simpulan bahwa : 

1. Anggaran penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah disusun 

dan diterapkan secara memadai. Hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) telah memenuhi karakteristik anggaran, antara lain : 

• Anggaran penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

dinyatakan dalam satuan keuangan yaitu dalam Rupiah. 

• Anggaran penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)  

mencakup jangka waktu satu tahun 

• Anggaran penjualan disusun melalui pendekatan bottom-up, maka tiap 

tingkatan memiliki kesepakatan bersama sehingga anggaran penjualan  

berisi komitmen dan kemampuan manajemen. 

• Usulan anggaran selalu ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran 

• Sebelum disetujui, koreksi terhadap anggaran sudah dilakukan secara 

bersama-sama dan bertahap sehingga RKAP diharapkan sudah 

sempurna dan tidak perlu dilakukan koreksi lagi setelah RKAP 

disahkan 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selalu melakukan analisis 

selisih secara berkala sebagai bentuk pelaksanaan pengendalian. 
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b. Syarat-syarat anggaran telah dilaksanakan dengan baik, antara lain : 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah disusun berdasarkan 

struktur organisasi tertentu. 

• Adanya sistem akuntansi yang memadai pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero). 

• Anggaran penjualan yang disusun telah didasarkan pada penelitian dan 

analisis yang akurat. 

• Adanya dukungan aktif dari semua tingkatan manajemen dalam 

penyusunan anggaran penjualan. 

 

2. Dengan anggaran penjualan yang memadai, maka efektivitas penjualan 

tercapai, antara lain : 

a. Tercapainya target penjualan 

Pada tahun 2004 prestasi penjualan yang berhasil dicapai adalah sebesar 

114,17% dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2005 berarti 

prestasi penjualan yang berhasil dicapai adalah sebesar 106,42% dari 

target yang telah ditetapkan. Selain itu terdapat peningkatan nilai 

penjualan yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp 938.177.974.814,- dan 

menjadi Rp 1.034.950.135.000,- pada tahun 2005. 

b. Tercapainya target kualitas 

Pada dasarnya target kualitas komoditi dari tahun 2004 maupun tahun 

2005 selalu tercapai. Pengembangan produk dan inovasi juga terus 

dilakukan melalui peningkatan kualitas hasil olah sesuai dengan keinginan 

pasar. 

 

3. Anggaran penjualan telah berfungsi secara efektif dalam mengendalikan 

penjualan. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Telah dipenuhinya fungsi anggaran, antara lain : 

• Anggaran penjualan merupakan perencanaan yang terpadu, karena 

digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan 
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untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan 

perusahaan secara menyeluruh terutama kegiatan penjualan. 

• Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran 

penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan penjualan sehingga penjualan tidak 

menyimpang dari target yang telah direncanakan 

• Sebagai alat pengkoordinasian kerja, anggaran penjualan membuat 

pelaksanaan pelaksanaan anggaran berjalan lancar dengan koordinasi 

kerja yang baik. 

• Sebagai alat pengawasan kerja, maka secara berkala dilakukan 

perbandingan antara realisasi penjualan dengan anggaran penjualan, 

lalu dilakukan analisis penyebab terjadinya penyimpangan . 

• Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Hasil analisis penyebab 

penyimpangan tersebut lalu dievaluasi, sehingga dapat dilakukan 

tindakan perbaikan, khususnya pada penyimpangan yang bersifat 

negatif. 

b. Telah dipenuhinya tahap-tahap untuk mencapai pengendalian yang 

memadai, antara lain : 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah menetapkan anggaran 

penjualan dalam usaha untuk mengendalikan kegiatan penjualannya 

dengan memadai. 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selalu melakukan 

perbandingan antara realisasi penjualan dengan anggaran penjualan 

yang telah ditetapkan secara berkala. 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selalu melakukan analisis 

untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan realisasi 

penjualan dari anggarannya. 

• Setelah diketahui penyebab penyimpangan tersebut maka PT. 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) akan melakukan tindakan 

perbaikan dan follow up atas tindakan perbaikan tersebut. 
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Selain hal tersebut di atas, ditemukan kelemahan yaitu tidak adanya 

penetapan standar ukuran penyimpangan realisasi penjualan dari anggarannya. 

 

5.2  Saran 

  Sesuai dengan kelemahan tersebut di atas, maka penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan dan 

informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan dalam penyusunan dan penerapan anggaran penjualan perusahaan. 

Saran yang penulis ajukan yaitu untuk menetapkan standar ukuran penyimpangan 

realisasi penjualan dari anggarannya. Dengan adanya standar tersebut diharapkan 

pengendalian penjualan menjadi lebih efektif. Standar tersebut juga dapat menjadi 

alat motivasi bagi pelaksana anggaran agar kegiatan penjualan dapat terealisasi 

sesuai target. Selain itu juga sebagai alat motivasi bagi penyusun anggaran agar 

dapat menyusun anggaran yang lebih realistis dan memadai untuk periode 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


