
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab 

sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan anggaran penjualan yang dilakukan oleh AMDK PDAM Kota 

Bandung telah efektif, hal ini dapat dilihat dari adanya prosedur penyusunan 

anggaran yang baik yaitu :

1) Berdasarkan prosedur penyusunan anggarannya, yaitu :

a. Penatapan sasaran oleh manager atas.

Penetapan sasaran dilakukan oleh manager atas yaitu direktur 

utama PDAM Kota Bandung dan Kepala unit AMDK PDAM Kota 

Bandung.

b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 

bawah.

Manager bawah atau bagian keuangan dan umum mengajukan 

usulan anggaran dan taksiran anggaran yang diperlukan untuk 

melakukan penyusunan anggaran pada tahun berjalan.

c. Penelahaan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah.



Direktur utama PDAM Kota Bandung dan Kepala unit AMDK 

PDAM melakukan penelaahan terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh bagian keuangan dan umum.

d. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah.

Setelah melakukan penelaahan terhadap usulan anggaran penjualan 

yang diajukan oleh bagian keuangan dan umum, dan telah sesuai 

dengan syarat – syarat yang ada dalam perusahaan maka direktur 

utama dan kepala unit menyetujui usulan anggaran tersebut.

2) Berdasarkan karakteristik anggaran yang baik, yaitu :

a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan 

dan satuan selain keuangan.

Anggaran penjualan AMDK PDAM dinyatakan dalam satuan 

keuangan dan non – keuangan, terbukti dengan adanya perhitungan 

dalam satuan uang yang akan dianggarkan sehingga mudah untuk 

diperbandingkan.

b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

Periode penyusunan anggaran pada perusahaan ini adalah satu 

tahun yang diperinci menjadi anggaran tiap bulan. Dengan 

demikian perusahaan telah mempunyai perencanaan jangka pendek 

sehingga dapat mengurangi ketidakpastian di masa yang akan 

datang.



c. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang 

berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggungjawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

Anggaran penjualan pada AMDK PDAM disusun oleh Bagian 

Keuangan dan Umum yang memikili komitmen manajemen 

sehingga bila perusahaan tidak mampu mencapai anggaran yang 

sudah ditetapkan sebelumnya, bagian keuangan dan umum 

bertanggung jawab untuk mengatasi hal tersebut.

d. Usulan anggaran di-review dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusunaan anggaran.

Dengan melihat prosedur penyusunan anggaran pada AMDK 

PDAM, penulis melihat bahwa usulan atau rancangan anggaran 

yang telah dibuat oleh Bagian Keuangan dan Umum sebelum 

disahkan menjadi anggaran penjualan, ditelaah dan disetujui 

terlebih dahulu oleh pihak berwenang yang lebih tinggi, yaitu 

Direktur Utama.

e. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi 

tertentu.

Anggaran penjualan yang telah disetujui oleh Direktur Utama 

dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. 

Misalnya bila ada perubahan harga – harga, perubahan teknologi, 

atau situasi perekonomian yang sedang lesu atau dikarenakan 

kebijakan pemerintah.



f. Secara berkala , kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Prosedur ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan 

dengan cara membandingkan realisasi penjualan dengan anggaran 

yang sudah ditetapkan setiap bulannya, dan apabila tejadi selisih 

dari hasil perbandingan tersebut maka akan dianalisis penyebab 

tejadinya selisih tersebut agar dapat dilakukan tindakan koreksi.

2. Penjualan air minum dalam kemasan pada AMDK PDAM telah 

dikendalikan secara efektif yang didukung oleh hal – hal dibawahi ini :

a. AMDK PDAM Kota Bandung selalu membandingkan anggaran 

penjualan dengan realisasi penjulannya.

b. AMDK PDAM Kota Bandung menyiapkan laporan kinerja yang berisi 

realisasi penjualan, anggaran penjualan, dan selisih dari kedua angka 

tesebut, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

penyimpangan yang terjadi berada diatas atau di bawah hasil yang 

direncanakan.

c. AMDK PDAM Kota Bandung telah melakukan analisis penyimpangan 

untuk mengatahui penyebab – penyabab terjadinya penyimpangan.

d. ADMK PDAM Kota Bandung selalu memberikan rekomendasi 

perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi dengan mengacu pada 

kemampuan perusahaan agar kekurangan yang ada dapat segara 

diantisipasi.



e. Adanya tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 

tindakan koreksi yang ditetapkan

Tujuan pengendalian penjulan sudah tercapai dilihat dari perbandingan 

antara anggaran dan realisasi pada tahun 2005, 2006, 2007.

3. AMDK PDAM Kota Bandung telah memiliki anggaran penjualan yang 

berguna dalam upaya menunjang efektivitas pengendalian penjualan, hal ini 

dapat dilihat dari :

a. AMDK PDAM Kota Bandung telah memiliki anggaran penjualan yang 

berguna sebagai alat perencanaan yaitu pencerminan dari rencana 

kegiatan penjualan yang dinyatakan dalam nilai uang untuk mencapai 

penjualan yang diharapakan.

b. AMDK PDAM Kota Bandung telah memiliki anggaran penjualan yang 

berguna sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target –

target yang harus dicapai perusahaan di waktu yang akan datang.

c. AMDK PDAM Kota Bandung telah memiliki anggaran penjualan yang 

berguna sebagai pedoman pengkoordinasian kerja agar setiap bagian 

yang ada di perusahaan dapat saling menunjang dan bekerjasasam 

dengan baik.

d. AMDK PDAM Kota Bandung telah memiliki anggaran penjualan yang 

berguna sebagai alat pengendalian, dengan disusunnya laporan 

realisasi penjulan dan membandingkan dengan anggaran yang 

ditetapkan sehingga dapat diketahui penyimpangan yang terjadi.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

simpulan yang telah dibuat, maka penulis mencoba memberikan saran yang 

diharapkan bermanfaat bagi ADMK Perusahaan Daerah Air Minum Kota 

Bandung yaitu dengan dengan menyelenggarakan program pelatihan di seluruh 

tingkatan manajemen, sehingga diharapkan akan adanya kejasama yang lebih baik 

lagi di antara seluruh tingkatan manajemen, yang akhirnya akan menghasilkan 

penjualan yang lebih baik lagi dari sebelumnnya. Dan juga melakukan tindak 

perbaikan tidak hanya pada penyimpangan yang terjadi di bawah nalai toleransi, 

sehingga pengendalian penjualan pada periode berikutnya akan menjadi lebih 

efektif lagi.


