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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya pada bab IV, penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan 

saran-saran. Disadari akan keterbatasan yang dimilki penulis, sehingga saran-

saran yang dikemukakan ini mungkin jauh dari sempurna. Walaupun demikian, 

mudah-mudahan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan simpulan 

yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri telah 

memadai. Hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

a. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri sudah 

memenuhi karakteristik anggaran: 

1. Anggaran penjualan dinyatakan dalam satuan keuangan dan non-

keuangan. 

2. Anggaran penjualan mencakup periode satu tahun dan dirinci dalam 

bulanan. 

3. Anggaran beriskan komitmen manajemen, yaitu suatu 

pertanggungjawaban dari sales supervisor. 

4. Sales supervisor membuat usulan anggaran penjualan dan dibahas 

dalam rapat, disetujui dan disepakati oleh kepala cabang dan disahkan 

oleh direktur PT. Selamat Lestari Mandiri. 

5. Anggaran penjualan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 

6. Secara berkala, hasil penjualan sesungguhnya dibandingkan dengan 

anggaran kemudian selisihnya dianalisis. 

b. Prosedur penyusunan anggaran penjualan telah terlaksana dengan baik: 

1. Kepala cabang telah menetapkan sasaran penjualan. 

2. Sales supervisor membuat usulan anggaran penjualan dengan 

mempertimbangkan faktor ekstern dan intern. 
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3. Usulan anggaran penjualan ditelaah dan dianalisis dalam rapat yang 

dihadiri oleh Direktur, Kepala cabang, Sales supervisor, ADH, dan 

Salesman. 

4. Usulan anggaran penjualan yang sudah disetujui kepala cabang dan 

disahkan oleh direktur PT. Selamat Lestari Mandiri dan 

didistribusikan kepada para manajer pelaksana. 

c. Syarat-syarat anggaran telah terpenuhi dengan baik: 

1. Jenis dan mutu data yang disediakan oleh perusahaan sudah memadai 

untuk menyusun anggaran penjualan. 

2. Sistem akuntansi keuangan dan akuntansi biaya yang digunakan dapat 

dimengerti para pelaksana anggaran. 

3. Adanya sikap manajemen di dalam menanggapi adanya pengubahan 

biaya dan harga-harga. 

4. Pimpinan memberikan kewenangan kepada bawahannya bila perlu 

diadakan perubahan anggaran. 

2. Anggaran penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri berperan dalam 

menunjang pengendalian penjualan. Hal ini dibuktikan dengan persentase 

jawaban kuesioner “Peranan Anggaran Penjualan Dalam Menunjang 

Efektivitas Pengendalian Penjualan” sebesar 94%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa anggaran penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri 

sangat berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian penjualan, hal ini 

dapat terlihat berfungsinya anggaran penjualan sebagai berikut 

a. Sebagai alat komunikasi intern 

Penyusunan anggaran penjualan telah melibatkan direktur dan semua 

manajer, sehingga dapat menunjang tercapainya komunikasi yang baik di 

dalam perusahaan. 

b. Sebagai alat tolak ukur kinerja. 

Anggaran penjualan ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar 

pencapaian perusahaan yang sudah dilaksanakan perusahaan dengan target 

yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. 
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c. Sebagai alat pengawasan dan pengendalian. 

Anggaran digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 

d. Sebagai alat pemotivasi manajer. 

Anggaran digunakan untuk memotivasi manajer untuk dapat mencapai 

tujuan perusahaan dengan bertindak seefisien dan seefektif mungkin. 

 

3. Efektivitas pengendalian penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri sudah 

cukup efektif. Hal ini dapat diketahui dari beberapa hal sebagai berikut: 

a.   Terdapatnya proses pengendalian yang memadai: 

1. PT. Selamat Lestari Mandiri telah menetapkan terlebih dahulu 

anggaran penjualan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil penjualan. 

2. PT. Selamat Lestari Mandiri selalu membandingkan realisasi penjualan 

dengan anggaran penjualan yang telah ditetapkan. 

3. PT. Selamat Lestari Mandiri selau menganalisis sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan negatif. 

4. Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

penyimpangan terutama penyimpangan negatif, maka PT. Selamat 

Lestari Mandiri melakukan tindakan perbaikan agar hasil penjualan 

untuk periode berikutnya semakin meningkat. 

b. Melalui anggaran penjualan yang memadai tersebut, maka tujuan 

pengendalian penjualan dapat tercapai: 

1. Tercapainya target penjualan dengan kualitas produk yang 

dikehendaki. 

2. Penerapan kebijaksanaan perusahaan dibidang penjualan telah 

dilaksanakan dengan baik oleh unit-unit organisasi yang bersangkutan 

dalam perusahaan. 

3. Efesiensi biaya penjualan tetap dipertimbangkan dan dipertahankan 

dalam melaksanakan pengendalian penjualan perusahaan. 

4. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Selamat Lestari Mandiri masih 

memilki kelemahan antara lain: 
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a. Tidak adanya pengendalian mengenai tindak lanjut dari laporan hasil 

penjualan yang dihubungkan dengan anggaran penjualan. 

b. Tindakan koreksi yang dilakukan hanya digunakan untuk memperbaiki 

penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya sama. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba 

memberikan beberapa saran antara lain: 

1. Perlunya pengendalian yang formal mengenai tindak lanjut dari laporan hasil 

penjualan yang dihubungkan dengan anggaran  penjualan, agar pelaksanaan 

revisi anggaran penjualan terkoordinasi dengan baik. 

2. Sebaiknya perusahaan membuat beberapa alternatif  tindakan koreksi yang 

sifatnya berbeda untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang mungkin 

terjadi di dalam pelaksanaan anggaran. 

 Saran-saran yang dikemukakan penulis merupakan bagian akhir dari 

skripsi ini dan diharapakan saran-saran tersebut dapat membantu pihak 

manajemen agar dapat mencapai efektivitas pengendalian penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


