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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang fungsi anggaran 

penjualan sebagai alat pengendalian penjualan penulis menarik simpulan dan 

memberikan saran sebagai bahan masukan perusahaan sebagai berikut :  

1. Prosedur penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan perusahaan telah 

memadai, hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan faktor internal dan 

eksternal. 

a. Masing-masing kepala bagian melakukan koordinasi dan komunikasi 

dalam penetapan anggaran penjualan sesuai dengan fungsi dan program 

yang telah ditetapkan, serta kemampuan keuangan perusahaan. 

Anggaran penjualan dibuar atas dasar informasi dari kepala bagian 

pemasaran, kepala bagian perencanaan pengembangan atas dasar etimasi 

atau perkiraan kebutuhan yang dialokasikan untuk berbagai segmen 

masyarakat dengan berbagai tipe dan ukuran serta lokasi. Usulan anggaran 

ditelaah dan dibahas sesuai kemampuan keuangan perusahaan dan 

disetujui Direktur Utama. 

b. Penyusunan rencana penjualan, dilakukan perusahaan secara komprehensif 

dan terpadu dengan metode top down dan bottom up. Penyusunan rencana 

penjualan sebagai pedoman kerja yang harus ditaati oleh masing-masing 

kepala bagian sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan. 

2. Fungsi anggaran alat pengendalian penjualan yang dilakukan perusahaan 

dengan cara membandingkan pelaksanaan dengan realisasinya yaitu anggaran 

untuk triwulan I ditetapkan sebesar Rp. 3.363.600.000,- dan realisasinya 

sebesar Rp. 3.757.500.000,- sehingga selisih realisasi sebesar 1,11 % adalah 

dikarenakan faktor eksternal yang paling dominan yaitu kebijakan pemerintah 

dalam pembelian tingkat suku bunga dan inflasi serta adanya kenaikan bahan 

bakar minyak. 
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Anggaran untuk triwulan II ditetapkan sebesar Rp. 3.363.600.000,- dan 

realisasinya sebesar Rp. 4.317.700.000,- sehingga selisih realisasi sebesar 

28,36%. 

Anggaran untuk triwulan III ditetapkan sebesar Rp. 3.363.600.000,- dan 

realisasinya sebesar Rp. 4.081.100.000,- sehingga selisih realisasi sebesar 

1,21%. 

 

5.2. SARAN 

1. Bagian penjualan dalam menyusun anggaran penjualan hendaknya 

memperhitungkan dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yaitu : 

tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs), 

serta kebijakan pemerintah dalam penentuan tarif. 

2. Bagian penjualan dalam menyusun anggaran hendaknya yang realistis 

disesuaikan dengan keadaan perekonomian nasional yang berpengaruh 

terhadap kemampuan konsumen. 


