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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) serta pembahasan yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan 

masalah yang dibahas, dapat ditarik simpulan bahwa : 

1. Anggaran penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah disusun 

dan diterapkan secara memadai. Hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) telah memenuhi karakteristik anggaran, antara lain : 

• Anggaran dinyatakan dalam ukuran moneter. Anggaran PT. 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) disusun dalam satuan ton dan 

Rupiah  

• Anggaran penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero)  

mencakup jangka waktu satu tahun. 

• Anggaran penjualan disusun melalui pendekatan bottom-up, maka tiap 

tingkatan memiliki kesepakatan bersama sehingga anggaran penjualan  

berisi komitmen dan kemampuan manajemen. 

• Usulan anggaran selalu ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 

• Setelah disahkan, tidak dapat diubah kecuali pada kondisi khusus.  

• Secara periodik, realisasi dibandingkan dengan anggaran dan 

penyimpangan dianalisis dan dijelaskan. 
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b. Syarat-syarat anggaran telah dilaksanakan dengan baik, antara lain : 

• PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) membagi tugas fungsional 

dengan jelas dan menetukan garis wewenang dan tanggung jawab 

yang tegas. 

• Adanya sistem akuntansi yang memadai pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero). 

• Anggaran penjualan yang disusun telah didasarkan pada penelitian dan 

analisis yang akurat. 

• Adanya dukungan aktif dari semua tingkatan manajemen dalam 

penyusunan anggaran penjualan. 

c. Fungsi anggaran penjualan telah dilaksanakan dengan baik, antara lain: 

• Anggaran penjualan yang disusun berfungsi memberikan arah serta 

memberikan target-target yang harus dicapai oleh perusahaan di masa 

yang akan datang. 

• Fungsi koordinasi terlihat dari adanya partisipasi setiap bagian dalam 

menyusun dan menetapkan anggaran sehingga dapat memberikan arah 

dan tujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan setiap bagian 

dapat saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. 

• Anggaran penjualan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan penjualan dengan membandingkan antara anggaran penjualan 

dengan penjualan yang sesungguhnya terjadi. 

• Anggaran dalam penyusunannya mengikutsertakan peran para 

pelaksana sehingga dapat digunakan untuk memotivasi mereka di 

dalam melaksanakan rencana, mencapai tujuan sekaligus untuk 

mengukur prestasi mereka. 
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2. Anggaran Penjualan Berfungsi Sebagai Alat  Pengendalian Penjualan Pada 

PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Hal ini dapat dilihat dari Tahap-

tahap pengendalian penjualan PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) : 

a. Pihak perusahaan selalu menerbitkan laporan pelaksanaan secara periodik 

baik laporan triwulan maupun laporan tahunan. 

b. Perbandingan antara pelaksanaan dengan hasil pelaksanaan (realisasi) 

anggaran selalu dilakukan oleh perusahaan. 

c. Perusahaan selalu melakukan analisis untuk mengetahui penyebab 

terjadinya penyimpangan realisasi penjualan dari anggarannya. 

d. Pihak perusahaan mengumpulkan dan mengembangkan alternatif-

alternatif yang sesuai dengan penyimpangan yang terjadi. 

e. Pihak perusahaan melakukan tindakan koreksi dari berbagai alternatif 

yang telah dikembangkan dan telah sesuai dengan penyimpangan yang 

terjadi. 

f. Perusahaan melakukan penilaian terhadap laporan untuk menetapkan 

diadakannya perbaikan sebagai tindak lanjut dari penyimpangan yang 

terjadi. 

 Selain hal tersebut diatas, ditemukan kelemahan yaitu tidak adanya 

penetapan standar ukuran penyimpangan realisasi penjualan dari anggarannya. 

 

5.2  Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan yang penulis 

kemukakan, penulis berusaha mencoba memberikan saran yang mungkin dapat 

berguna sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan, yaitu untuk 

menetapkan standar ukuran penyimpangan realisasi penjualan dari anggarannya. 

Dengan adanya standar tersebut diharapkan pengendalian penjualan menjadi lebih 

efektif.  


