
 

 
Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan penjelasan dan pembahasan 

mengenai Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban yang menunjang Efektivitas 

Penilaian Kinerja Manajer Penjualan dengan melakukan wawancara dan 

penyebaran kuesioner pada beberapa Hotel di Bandung, maka penulis mendapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Kememadaian Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban  

  Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa terpenuhinya syarat 

Akuntansi Pertanggungjawaban pada Hotel Berbintang dan Melati, namun dapat 

dilihat ada 8,12% ragu-ragu dan 2,8% tidak setuju yang tidak dapat memenuhi 

syarat Akuntansi Pertanggungjawaban tentang Struktur organisasi yang 

menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkat Manajemen, 

tentang  Anggaran Biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen, 

Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya dikendalikan oleh 

manajemen tertentu dalam organisasi, tentang Susunan Kode Rekening 

perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian suatu pusat 

Pertanggungjawaban, sistem pelaporan biaya dan pendapatan kepada manajer 

yang bertanggung jawab, Identifikasi pusat pertanggungjawaban dalam manajer 

yang bertanggungjawab, mengenai Standar atau Kriteria ditetapkan sebagai tolak 

ukur menilai kinerja Manajer yang bertanggung jawab atas suatu pusat 

pertanggungjawaban, tentang Kinerja manajer yang diukur dengan 

membandingkan antara realisasi pendapatan dan biaya penjualan dengan anggaran 

pendapatan   dan   biaya    penjualan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya dan juga  
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mengenai  Manajer yang secara individual diberi penghargaan atau hukuman 

berdasarkan kebijakan yang lebih tinggi. 

2. Efektivitas Penilaian Kinerja Manajer Penjualan  

 Berdasarkan hasil Kuesioner terlihat bahwa Efektivitas Penilaian Kinerja 

Manajer ini telah ditetapkan dengan baik walaupun ada beberapa Hotel (rata –rata 

3 hotel )yang ragu dan yang tidak setuju akan hal ini, adapun rata-rata jumlahnya 

yaitu sebesar 6,9% yang menyatakan ragu-ragu dan 3,941% yang tidak setuju 

mengenai Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung 

jawab, Penetapan kriteria yang dipakai untuk penilaian kinerja, tentang 

Pengukuran Kinerja sesungguhnya, tentang Perbandingan kinerja yang 

sesungguhnya dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, meneganai 

juga tentang Penentuan penyebab timbulnya penyim-pangan kinerja yang 

sesungguhnya dari yang telah ditetapkan dalam anggaran, Penegakan perilaku 

yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang 

tidak diinginkan, mengenai pengambilan keputusan manajemen puncak apakah 

seorang manajer akan mendapat penghargaan atau hukuman dilihat dari 

kinerjanya, mengenai hasil penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang manajer 

sehingga dapat dipilih program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaannya, mengenai penyediaan suatu dasar bagi distribusi penghargaan yang 

didasarkan atas kinerja yang dicapai, serta tentang pencapaian Kinerja Manajer 

Penjualan. Namun Pernyatan Persetujuan pada beberapa Hotel lebih banyak 

jumlahnya dibandingkan yang tidak setuju, maka dapat disimpulakan bahwa 

sebagain besar pada perhotelan di Bandung ini memiliki efektivitas penilaian 

kinerja manajer yang baik. 

3. Hubungan Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Efektivitas 

 Penilaian Kinerja Manajer Penjualan. 
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   Akuntansi Pertanggungjawaban sangat berperan dalam menunjang  Efektivitas   

Penilaian   Kinerja   Manajer   Penjualan  pada  usaha   Perhotelan   di Bandung. 

Hal ini juga dapat terlihat pada Hipotesis yang sudah penulis perhitungkan dan 

ditetapkan, bahwa ternyata hasil Hipotesis tersebut dapat diterima, yaitu bahwa : ” 

Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban secara memadai, mempunyai hubungan 

yang signifikan dengan  Efektivitas Penilaian Kinerja Manajer Penjualan”, yang 

telah didapat dari perhitungan analisis yaitu bahwa Akuntansi 

Pertanggungjawaban yang memadai berpengaruh sebanyak 36% (KD) terhadap 

Efektivitas Penilaian Kinerja Manajer Penjualan. 

 

5.2 Saran 

 

 Berdasarkan Pada  hasil Kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba 

untuk memberikan saran, yaitu antara lain: 

 

 1.       Dalam hal struktur Organisasi, maka sebaiknya pihak manajemen 

menetapkan pendelagasian wewenang dan pembagian tugas yang baik. 

Dan setiap manajer dapat mempertanggungjawabkan tugas yang telah 

diberikan oleh Perusahaan.Selain itu juga Perusahaan harus menetapkan  

sistem, baik itu dalam sistem penyusunan kode rekening, penggolongan 

biaya, sistem pelaporan biaya dan sistem  lainnya yang ada di dalam 

Perusahaan harus diciptakan dan dikerjakan sebaik mungkin untuk 

meningkatkan kinerja manajer dan memotivasi karyawan yang ada dalam 

perusahaan. Sehingga dengan sistem yang jelas maka kinerja manajer 

dapat terlaksana dengan baik. 

 

 2.      Dalam pelaksanaan penilaian kinerja maka perusahaan dapat 

mengangkat manajer  yang bertanggung jawab, yang teliti, cermat dan 

tugas     yang    dikerjakannya   dapat   dipertanggungjawabkan,     dengan  
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penetapan kriteria yang baik dan pengukuran yang sesungguhnya maka 

dapat meningkatkan kinerja manajer didalam perusahaan. Dengan adanya 

Pelaksanaan Kinerja yang baik dan Pusat Pertanggungjawaban yang jelas, 

maka tanggung jawab dan peran pimpinan akan terlaksana dengan baik 

sehingga  dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.  Dan dengan ada  

 

nya anggaran dalam perusahaan dapat memungkinkan terdorongnya 

motivasi manajer dalam meningkatkan kinerja karena anggaran 

merupakan salah satu bagian penting yang berperan dalam pencapaian 

Tujuan perusahaan. 
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