
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai peranan anggaran penjualan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian penjualan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran penjualan pada Airplane Systm telah dilaksanakan 

secara efektif karena telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Anggaran penjualan dinyatakan dalam satuan uang dan didukung oleh 

satuan yang lain sehingga memudahkan para manager dalam 

melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

b. Angggaran penjualan yang disusun oleh Airplane Systm mencakup 

jangka waktu satu tahun yang dirinci ke dalam triwulan.

c. Penyusunan anggaran penjualan dilakukan dengan pendekatan bottom 

up, yaitu yang melakukan penyusunan anggaran penjualan adalah 

Sales Manager dengan bantuan manajer-manajer lain dan disahkan 

oleh pimpinan perusahaan dan diinformasikan kepada seluruh 

karyawan, hal ini mengakibatkan bawahan merasa diikutsertakan 

dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga akan timbulnya

kerjasama antara satu bagian dengan bagian lainnya dan karyawan

lebih termotivasi untuk mencapai target-target pada bagiannya. 

Dengan demikian anggaran penjualan yang disusun dapat lebih 

terealisasi.

d. Perusahaan telah menetapkan pedoman khusus penyusunan anggaran 

penjualan sehingga memudahkan penyusunan anggaran penjualan.

e. Sebelum menyusun anggaran penjualan, Airplane Systm

mempersiapkan estimasi penjualan dan data lain yang relevan dengan 

mempertimbangkan faktor intern dan ekstern.



f. Anggaran Airplane Systm disusun dengan melakukan langkah-

langkah anggaran yang memadai.

Peranan anggaran penjualan telah disusun secara efektif, ini juga terlihat 

dari hasil pengujian yang menunjukan angka 36,25% menyatakan sangat 

setuju dan 39,38% menyatakan setuju serta 19,38% menyatakan kurang 

setuju, 5% menyatakan tidak setuju dan 0% meyatakan sangat tidak setuju,

dengan melihat dari perbandingan persentase yang ditunjukan maka

mayoritas responden menyatakan setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan 

mengenai variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan peranan 

anggaran penjualan telah disusun secara efektif.

2. Pengendalian penjualan pada Airplane Systm sangat efektif. Hal ini dapat 

diketahui dari beberapa hal sebagai berikut :

a. Adanya laporan penjualan yang disusun setiap triwulan oleh manajer

penjualan sehingga dapat diketahui selisih antara anggaran dan 

realisasinya.

b. Adanya analisis penyimpangan yang dilakukanj oleh manajer 

penjualan sehingga dapat diketahui besarnya penyimpangan yang 

terjadi pada periode yang bersangkutan.

c. Adanya tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi agar 

penyimpangan yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang.

Pengendalian penjualan telah berjalan dengan efektif, ini juga terlihat dari 

hasil pengujian yang menunjukan angka 45,31% menyatakan sangat 

setuju, 38,28% menyatakan setuju, dan 13,28% menyatakan kurang setuju, 

3,13% menyatakan tidak setuju, serta 0% meyatakan sangat tidak setuju, 

dengan melihat perbandingan persentase yang ditunjukan maka mayoritas 

responden menyatakan setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai 

variabel ini, dengan kata lain responden menyatakan pengendalian 

penjualan telah berjalan dengan efektif.

3. Peranan anggaran penjualan diyakini dapat berperan meningkatkan 

efektivitas pengendalian penjualan, dengan besar pengaruh sebesar 54,3% 



dan sisanya sebesar 45,7% merupakan peranan dari variabel lain yang 

tidak diamati.

4. Penyusunan anggaran penjualan pada Airplane Systm masih memiliki beberapa 

kelemahan, antara lain :

a. Belum adanya prosedur formal tindak lanjut atas penyimpangan yang 

mareriil, yang seharusnya terdapat dalam pedoman penyusunan anggaran 

penjualan.

b. Tindak lanjut yang dilakukan hanya dimaksudkan agar tidak terjadi 

penyimpangan yang sama di masa yang akan datang.

5.2 Saran 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang disebutkan di atas, penulis mencoba 

mengemukakan beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebaiknya pedoman penyusunan anggaran penjualan dilengkapi prosedur 

tindak lanjut terhadap adanya penyimpangan material dari hasil penjualan dan 

anggaran penjualan sehingga lebih jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya.

2. Sebaiknya tindak lanjut yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk 

menghindari penyimpangan yang sama tetapi akan lebih baik jika tindak lanjut 

tersebut juga dimaksudkan untuk pengembangan usaha dimasa  yang akan 

datang, misalnya dengan memperluas daerah pemasaran sehingga 

memungkinkan terjadinya peningkatan volume penjualan di masa yang akan 

datang.

3. Anggaran dan Laporan penjualan sebaiknya diuraikan atau dirinci ke dalam 

jangka waktu bulanan agar analisis  penyimpangan dan tindak lanjut dapat 

dilakukan dengan lebih baik, dan akan lebih baik lagi jika anggaran dan 

laporan penjualan tersebut, diuraikan untuk setiap daerah pemasarannya 

sehingga analisis peyimpangan dan tindak lanjutnya lebih jelas dan tepat.


