
132 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di 

PT PINDAD (Persero) Bandung tentang peranan anggaran penjualan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian penjualan perusahaan, penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Syarat-syarat anggaran yang baik bagi perusahaan PT PINDAD 

(Persero) sebagai berikut : 

Anggaran perusahaan dapat mengoptimalkan kapasitas produksi dimana 

biaya yang diperlukan dapat memaksimalkan pula laba perusahaan, dengan 

demikian perusahaan dapat mencapai laba yang maksimal dan anggaran yang 

disusun harus efektif,efisien dan praktis sehingga kegiatan perusahaan dapat 

terkontrol dengan baik. Evaluasi yang dilakukan perusahaan 6 bulan sekali agar 

perusahaan dapat terkontrol dalam melakukan kegiatan yang telah dianggarkan. 

2) PT PINDAD (Persero) dalam peyusunan anggaran dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

Pada PT PINDAD (Persero) Bandung telah menetapkan prosedur 

penyusunan anggaran sebagai penentuan dasar-dasar anggaran yang merupakan 

rencana penjualan perusahaan, yang disusun dengan melibatkan tiap bagian yang 

ada dan disusun untuk jangka waktu tertentu. Prosedur tersebut meliputi: Para 

Otorisasi dan Pejabat terkait di Kantor Perwakilan menyusun Program dan 

usulan Anggaran dan Biaya, Setiap Rencana Kerja dan Anggaran perwakilan 

disertai dengan penjelasan dan analisis yang lengkap untuk setiap anggaran, 

Penyusunan Rencana Anggaran Penjualan dan Efektivitas Pengendalian 

Penjualan Perusahaan disusun mengacu pada bidang usaha perusahaan. Terdapat 

penyusunan rencana anggaran penjualan pada PT PINDAD (Persero), hal ini 

dapat dilihat dari adanya proses yang dilakukan oleh manajemen penjualan 

dengan cara mengestimasi penjualan dari penjualan tahun sebelumnya sebagai 
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dasar acuan perusahaan dalam menentukan kuantitas prosuk yang akan dijual. 

Adanya kegiatan melakukan riset perbandingan dengan perusahaan yang sejenis 

yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam melakukan 

persaingan antara perusahaan yang sejenis. Perusahaan menetapkan target 

penjualan yang dianggarkan berdasarkan masukan dari manajer  pemasaran, 

karena manajer pemasaran dinilai lebih mengetahui target penjualan untuk setiap 

jenis produk. Perusahaan melakukan perhitungan laba-rugi yang mungkin 

diperoleh sebagai dasar penentuan anggaran penjualan. Yaitu dengan cara 

menghitung selisih antara pendapatan yang mungkin diperoleh dengan biaya 

yang dikeluarkan. Angka –angka tersebut diperoleh dari peramalan yang 

didasari dari transaksi tahun sebelumnya. Perusahaan mengkomunikasikan 

rencana penjualan yang telah disetujui kepada pusat-pusat pertanggungjawaban 

yang memer likan informasi tersebut, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, 

pusat laba dan pusat seperti investasi. 

3) Karakteristik anggaran penjualan yang dilaksanakan pada PT PINDAD 

(Persero) sebagai berikut : 

Anggaran penjualan sebagai pedoman kerja berguna sebagai dasar 

penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang 

menghadapipasar bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari 

pada semua anggaran lain yang ada dalam perusahaan. Anggaran sebagai alat 

pengkoordinasian dimana anggaran dapat memberikan tanggung jawab kepada 

setiap pusat pertanggung jawaban. Anggaran penjualan berfungsisebagai alat 

pengawasan untuk menilai efektivitas pengendalian pejualan perusahaan bagian 

penjualan dengan melihat pencapaian target penjualan. 
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4) Tujuan efektivitas pengendalian anggaran  penjualan bagi perusahaan 

PT PINDAD (Persero) sebagai berikut : 

Mencari laba sebesar-besarnya melalui penumpukan dan pemanfaatan 

aset perusahaan. Perusahaan harus dapat menciptakan keuntungan, yaitu dengan 

mengkombinasikan varibel-variabel pembentuk laba atau dengan melakukan 

promosi dan perkenalan pada perusahaan pengguna prosuk yang akan dijual. 

5) Tercapainya target penjualan pada PT PINDAD (Persero) sebagai 

berikut : 

Berdasarakan pengujian hipotesis, dapat terlihat bahwa adanya anggaran 

penjualan dalam perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

dalam efektivitas pengendalian penjualan perusahaan. Jika penerapan anggaran 

penjualan dapat dilaksanakan secara memadai maka secara otomatis efektivitas 

pengendalian penjualan perusahaan bagian penjualan dapat dikatakan baik. 

Setiap hasil aktual yang telah dicapai dibandingkan dengan anggaran 

penjualannya, bila terjadi penyimpangan di dalam perusahaan disebabkan oleh 

manusia itu sendiri karena anggaran hanyalah alat bantu manajemen saja. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji statistik korelasi Produk 

Moment dimana diperoleh hasil 0,971 yang dapat diintrepretasikan mempunyai 

hubungan yang sangat baik. Dari hasil perhitungan hipotesis sebesar 17,2367 >  

2,00922 atau dengan kata lain thitung  >  ttabel sehingga Ho ditolak. Hal ini dapat 

mengindikasikan bahwa anggaran penjualan berperan dalam menilai efektivitas 

pengendalian penjualan perusahaan. 

5.2 SARAN 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba mengajukan beberapa saran  perbaikan yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan atau masukan, yaitu : 

1) Bagi perusahaan  

Sebaiknya perusahaan membagi jangka waktu satu periode anggaran kedalam 

dua bagian atau dua semester, sehingga dapat memudahkan pengendalian 
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penjualan dan dapat mengontrol kegiatan anggaran penjualan perusahaan 

sehingga efektif dan efisien. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Pada PT PINDAD (Persero) sebaiknya dalam melakukan pengendalian 

anggaran penjualan perusahaan sebaiknya lebih di kontrol agar lebih dapat 

meminimalisisasi resiko yang pernah terjadi sebelumnya,tujuannya agar 

perusahaan tidak mengalami kerugian dan malah sebaliknya mendapatkan 

untung yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


