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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT.Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Bandung 40000 mengenai manfaat penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen dalam menunjang efektivitas penjualan perusahaan, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen 

bermanfaat dalam menunjang efektivitas penjualan di PT.Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Bandung 40000, hal tersebut didukung oleh hal-hal berikut ini: 

1. Sistem Pengendalian Manajemen pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Bandung 40000 dapat dikatakan memadai, hal ini karena diterapkannya: 

a. Struktur Organisasi 

   Struktur organisasi merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen 

yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Struktur sistem 

pengendalian manajemen yang terdapat pada PT.Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Bandung 40000 menunjukkan batas-batas tanggungjawab yang 

jelas, pendelegasian wewenang yang jelas dan uraian tugas serta hubungan 

antara bagian-bagian yang terdapat dalam suatu organisasi, yang 

mencerminkan adanya fungsi dan tanggung jawab yang jelas. Skema 

organisasi tersebut merupakan salah satu syarat dari akuntansi pertanggung 

jawaban yang memberikan keterangan mengenai posisi yang ditempatkan 

oleh sesorang dalam organisasi, hubungan individu tersebut dengan 

anggota organisasi lain, tugas dan tanggung jawab individu serta hubungan 

pelaporan yang ditaatinya. Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat 

bahwa perusahaan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas 

sesuai dengan tingkatan manajemen dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

perusahaan. 
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b. Pusat Pertanggung jawaban 

   Suatu organisasi dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan 

pusat pertanggungjawaban yakni suatu unit yang membawahi suatu tugas 

tertentu. Unit organisasi dikepalai oleh manajer yang bertanggung jawab 

terhadap tugas-tugasyang dibebankan kepadanya. Adanya pusat 

pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memenuhi satu atau beberapa 

tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Tujuan yang 

dimaksud oleh PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bandung 40000 itu 

sendiri adalah untuk membantu mengimplementasikan rencana strategi 

manajemen puncak tentunya sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat 

oleh perusahaan. 

 

2. Diterapkannya Implementasi Sistem Pengendalian Manjemen yang meliputi 

adanya: 

a. Penyusunan Program (Perencanaan Strategi) 

Perencanaan strategi merupakan tahapan awal dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Pada tahap ini ditetapkan tujuan atau sasran, cara pelaksanaan, 

kebutuhan tenaga kerja dan dana, waktu pelaksanaan dan persyaratan serta 

peraturan yang harus ditaati. 

b. Penyusunan Anggaran 

Anggaran membentuk manajemen dalam perencanaan, pengkoordinasian 

dan pengendalian kegiatan perusahaan. Anggaran menjadi pedoman bagi 

setiap aktivitas, ,memberi balasan tanggungjawab atas kegiatan perusahaan, 

dan menilai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Pelaksanaan Pengendalian Anggaran 

Pelaksanaan anggaran merupakan informasi yang sangat penting di dalam 

pengendalian manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan anggaran di PT.Pos Indonesia 
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(Persero) Kantor Pos Bandung 40000 sangat efektif. Dari laporan ini 

manajemen memperolah informasi mengenai realisasi anggaran. Apabila 

hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi yang ternyata 

menguntungkan, maka keuntungan tersebut dijadikan pedoman dalam 

penyusunan anggaran pada masa yang akan datang. 

d. Evaluasi Kinerja  

Evaluasi atas kinerja di PT.Pos Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Bandung 40000 digunakan sebagai dasar untuk penegndalian, pengendalian 

ini berupa evaluasi terhadap penyimpangan dari pelaksanaan anggaran dan 

penjelasan mengenai penyimpangan tersebut. Sehingga dapat dilakukan 

tindakan perbaikan berupa perbaikan pelaksanaan, perbaikan anggaran, 

perbaikan program atau permusan kembali strategi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

3. Diterapkannya proses pengendalian penjualan, yang meliputi adanya: 

a. Adanya tolak ukur berupa standar, anggaran, dan target penjualan yang 

akan mempermudah dalam melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan 

penjualan. 

b. Adanya pengukuran terhadap pelaksanaan penjualan tersebut dengan cara 

selalu menghitung pendapatan dari penjualan produk Pos Express serta 

bagian Express selalu memonitoring pelaksanaan kegiatan Pos Express. 

c. Pihak Pos Express melakukan analisis sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan pada penjualan karena dari pihak internal perusahaan jarang 

terjadi penyimpangan, sebaliknya penyimpangan tersebut berasal dari 

pihak eksternal. 

d. Adanya tindakan koreksi yang dilakukan untuk mengatasi setiap 

penyimpangan. Adanya target penjualan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan berupa program anggaran.  
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e. Adanya ketaatan kebijakan sistem anggaran dimana dirancangan untuk 

menguraikan semua anggaran yang akan dilaksanakan dengan cara 

meminta persetujuan pimpinan perusahaan. 

Jadi, Sistem Pengendalian Manajemen cukup bermanfaat dalam menunjang 

efektivitas penjualan di PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bandung 40000. 

5.2  Saran 

 Setelah mengadakan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan dalam pelaksanaan sistem pengendalian manajemen telah berjalan  

sangat efektif dan berperan dalam perusahaan. Namun hal ini belum cukup, 

perusahaan masih dapat meningkatkan sistem pengendalian manajemennya, 

dan hal itu dapat memberi kesempatan bagi perusahaan untuk lebih baik lagi, 

sebaiknya perusahaan memberikan pengarahan kepada pimpinan yang kurang 

memperhatikan pendapat bawahannya. Meskipun terdapat kendala dari luar 

perusahaan, dengan sistem pengendalian manajemen yang baik kendala itu 

dapat diatasi. 

2. Manajemen perlu melakukan pengawasan intensif, baik dari kegiatan kantor 

maupun kegiatan lapangan. Hal ini bertujuan agar mengurangi yang dilakukan 

oleh pegawai terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan. Selain itu 

juga pengawasan tersebut bertujuan agar anggaran yang ditetapkan dapat 

direalisasikan sesuai dengan ketetapan anggaran sebelumnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk memperluas  ruang lingkup penelitiannya, yaitu dengan perusahaan yang 

berbeda, agar dapat diperoleh kesimpulan yang berbeda untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


