
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh anggaran 

biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan, maka penulis mengambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Penyusunan anggaran dan pengendalian biaya promosi Pada PT. Nusantara 

Jaya Sentosa meliputi : 

a. Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Promosi 

Perencanaan besarnya biaya promosi ditetapkan berdasarkan percentage of 

sales method, yaitu penetapan anggaran biaya promosi didasarkan pada 

jumlah penjualan tahun sebelumnya ataupun rencana penjualan tahun 

tersebut. Ketentuan yang diterapkan perusahaan bahwa anggaran untuk 

biaya promosi ditetapkan sebesar 2% dari penjualan yang dianggarkan. 

Penyusunan anggaran biaya promosi yang dilaksanakan oleh PT. 

Nusantara Jaya Sentosa disusun dari bawah ke atas (bottom up), yaitu 

dilakukan oleh manajer tingkat bawah dengan pedoman yang diberikan 

oleh manajer tingkat atas.  

b. Pengendalian Anggaran Biaya Promosi 

Proses pengendalian yang dilakukan perusahaan cukup terlaksana dengan 

baik, karena adanya tindakan-tindakan seperti : 

• Anggaran ditetapkan sebagai patokan dalam mengendalikan anggaran 

biaya promosi. 

• Dilakukan perbandingan secara berkala antara anggaran dengan 

realisasinya. 

• Dilakukan analisis atas penyimpangan yang terjadi. 

• Adanya tindak lanjut dari analisis penyimpangan. 

 



2. Peningkatan volume penjualan setiap tahunnya berdasarkan data peningkatan 

volume penjualan pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008 mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan, bahkan melebihi dari anggaran penjualan 

yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2009 realisasi volume penjualan 

berada dibawah target yang telah ditetapkan perusahaan, tetapi penjualannya 

meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

3. Pengaruh anggaran biaya promosi terhadap volume penjualan berdasarkan 

analisis regresi sederhana menunjukkan nilai koefisien a sebesar Rp. -2.787 

menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat anggaran biaya promosi, maka 

volume penjualan akan menurun sebesar Rp. 2.787 (dalam Milyar), sedangkan 

koefisien regresi nilai b sebesar Rp. 0.209 menunjukkan bahwa setiap 

peningkatan anggaran biaya promosi sebesar Rp. 1 akan meningkatkan volume 

penjualan sebesar Rp. 0.209 (dalam Milyar). Hasil koefisien korelasi senilai 

0,984 menunjukkan bahwa menunjukkan hubungan yang sangat erat. Hasil 

analisis koefisien determinasi atau R Square sebesar 0.969 artinya anggaran 

biaya promosi mempengaruhi peningkatan volume penjualan sebesar 96,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 3,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang 

tidak diteliti. Hasil perhitungan t-test diperoleh t hitung sebesar 9.646 lebih 

besar dari t-tabel 2,353, jadi dapat dinyatakan bahwa anggaran biaya promosi 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan volume penjualan, sehingga 

hipotesis yang dikemukakan penulis ”Anggaran biaya promosi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan volume penjualan” diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2  Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran yang 

kiranya dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai anggaran biaya 

promosi dalam hubungannya dengan volume penjualan.  

 Anggaran yang disusun oleh perusahaan sudah baik akan tetapi perusahaan 

harus mengantisipasi dalam mempromosikan produknya, biaya promosi yang 

dikeluarkan seharusnya tidak melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan, 

perusahaan harus memilih cara yang efektif dalam mempromosikan 

produknya, tidak harus selalu mengadakan event-event besar untuk menarik 

perhatian konsumen, dengan pemasangan iklan di surat kabar atau 

menyebarkan brosur di sejumlah tempat kiranya cukup efektif, maka biaya 

promosi yang dikeluarkan akan semakin berkurang. 

 Perusahaan harus lebih sering memantau keadaan pasar untuk mengetahui apa 

yang diinginkan konsumen pada masa sekarang. Hal ini dilakukan secara 

berkelanjutan untuk memantau sejauh mana tingkat persaingan usaha dalam 

bidang sejenis dan situasi perekonomian saat ini. 

 Perusahaan perlu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, karena 

pelayanan tersebut pun akan berpengaruh terhadap peningkatan volume 

penjualan, konsumen akan memilih image perusahaan yang baik, sehingga 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan citranya agar produk yang dijual 

lebih dikenal di masyarakat. 

   Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pengaruh 

anggaran biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan ini di masa yang 

akan datang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam penelitian ini, diantaranya : 

 Penulis menggunakan metode studi kasus yakni hanya meneliti satu 

perusahaan saja, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencoba 

melakukan penelitian ini dengan meneliti pada beberapa perusahaan sehingga 

dapat diperbandingkan. 

 



 Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang apakah 

terdapat faktor atau hal lain yang dapat mempengaruhi peningkatan volume 

penjualan selain dari promosi, misalnya mengenai pelayanan terhadap 

konsumen, efisiensi biaya operasional perusahaan, dan sebagainya. 

 Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan menggunakan 

subjek perusahaan selain dari subjek perusahaan yang dipakai oleh penulis 

untuk diteliti. Penulis yakin bahwa penelitian mengenai pengaruh anggaran 

biaya promosi terhadap peningkatan volume penjualan masih dapat 

dikembangkan dan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. 

 
  


