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5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan mengenai manfaat anggaran penjualan dalam 

upaya menunjang efektivitas pengendalian penjualan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penyusunan anggaran penjualan pada PT. Kereta Api (Persero) telah memadai. 

1) Hal-hal yang mendukung kesimpulan diatas dimana PT. Kereta Api 

(Persero) telah memenuhi karakteristik anggaran sebagai berikut : 

a. Anggaran penjualan pada PT. Kereta Api (Persero) dinyatakan dalam 

rupiah. 

b. PT. Kereta Api (Persero)telah menyusun anggaran penjualan untuk 

periode jangka waktu satu tahun yang dibagi ke dalam periode 

triwulanan. 

c. Anggaran berisi komitmen manajemen untuk menerima tanggung 

jawab atas sasaran yang telah dianggarakan. Anggaran penjualan 

disusun melalui pendekatan kombinasi antara Top Down dan Bottom-

up, sehingga setiap tingkatan menpunyai komitmen terhadap. 

d. Dengan adanya prosedur penyusunan yang telah ditetapkan oleh PT. 

Kereta Api (Persero) terlihat bahwa usulan anggaran DAOP 2 

Bandung yang diajukan ke kantor pusat, lalu kantor pusat membuat 

usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang 

disampaikan pada departemen dan dewan komisaris, untuk 

dimohonkan perusahaan oleh pihak yang lebih tinggi. 

 



e. Anggaran penjualan tahunan pada PT. Kereta Api (Persero) 

mengalami perubahan jika perubahan yang terjadi tidak signifikan. 

Jika terjadi perubahan yang signifikan maka dilakukan revisi. Jadi 

anggaran penjualan pada PT. Kereta Api (Persero) hanya dapat diubah 

pada kondisi tertentu. 

f. Secara berkala, anggaran penjualan dilakukan pengukuran atas 

pelaksanaan penjualan. 

2) Adanya syarat-syarat anggaran pada penyusunana anggaran penjualan di 

PT. Kereta Api (Persero). 

a. Adanya organisasi yang sehat. 

Hal ini di dukung oleh adanya struktur organisasi yang memisahkan 

tugas, tanggung jawab dan wewenang para karyawannya. 

b. Adanya Sistem Akuntansi Yang Baik. 

Bahwa pada PT. Kereta Api (Persero) diberlakukanya penggolongan 

rekening yang sama antara anggaran penjualan dan realisasinya 

sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpanganya. 

3) Terdapat prosedur penyusunan anggaran penjualan. 

a. Dalam penyusunan anggaran penjualan PT. Kereta Api (Persero) 

menganalis informasi masa lalu dan perubahan lingkungan internal 

dan eksternal. 

b. Penyusunan anggaran pada PT. Kereta Api (Persero) 

mempertimbangkan rencana strategic perusahaan dan mengarah pada 

pencapaian tujuan perusahaan. 

c. Pada PT. Kereta Api (Persero), Direktur selalu mengomunikasikan 

tujuan perusahaan dan rencana jangka panjang perusahaan terutama 

kepada pihak yang terkait dengan anggaran penjualan. 

d. Pada PT. Kereta Api (Persero), kegiatan penjualan dikoordinasikan 

dan diawasi oleh Manajer Pemasaran. 

 



e. Manajer Pemasaran PT. Kereta Api (Persero) membuat usulan 

anggaran penjualan sebelum anggaran penjualan disahkan oleh 

Direktur. 

f. Bila usulan anggaran yang dikemukakan tidak isetujui, maka usulan 

tersebut akan dianalisis kembali oleh Manajer Pemasaran untuk 

direvisi. 

g. Jika usulan anggaran telah disetujui, maka Direktur akan 

mengersahkan usulan anggaran penjualan menjadi Anggaran 

Penjualan. 

h. Anggaran penjualan pada PT. Kereta Api (Persero) dapat direvisi 

aabila ada suatu kondisi tertentu atau timbul penyimpangan yang 

berpengaruh pada anggaran penjualan. 

2. Pada PT. Kereta Api (Persero), pengendalian penjualan yang dilakukan sudah 

efektif. Hal ini  terlihat dari : 

1) Proses pengendalian penjualan 

a. Dalam melaksanakan pengendalian penjualan, PT. Kereta Api 

(Persero) telah menetapkan terlebih dahulu anggaran penjualan 

sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil penjualan. 

b. Dalam melaksanakan pengendalian penjualan PT. Kereta Api 

(Persero) membandingkan pelaksanaan penjualan yang sebenarnya 

dengan anggaran penjualan yang telah ditetapkan. 

c. Sebagai tindak lanjut dari hasil perbandingan pelaksanaan penjualan 

yang sebenarnya dengan anggaran penjualan, PT. Kereta Api (Persero) 

menganalisis sebab-sebab penyimpangan terutama penyimpangan 

negative lebih dari 10 %. 

d. Setelah diketahui faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan, 

maka PT. Kereta Api (Persero) akan melakuakan tindakan korektif 

agar hasil penjualan untuk periode berikutnya semakin meningkat. 

 

 



2) Tujuan pengendaliana penjualan dapat dcapai. Hao on dapat dilihat dari : 

a. Target penjualan dalam anggaran penjualan cukup tercapai. 

b. Penjualan cukup meningkat dari periode ke periode karena 

dilakukannya pengendalian penjualan. 

c. Efisiensi biaya penjualan tetap dipertimbangkan dan di pertahankan 

dalam melaksanakan pengendalian penjualan perusahaan. 

d. Adanya peningkatan laba yang diharapkan untuk mencapai hasil 

pengembalian dari investasi. 

3. Anggaran penjualan bermanfaat dalam menunjang efektivitas pengendalian 

penjualan. pernyataan diatas disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Sebagai pedoman kerja. 

Kegiatan penjualan yang dilakukan perusahaan berpedoman pada 

anggaran penjualan yang disusun, agar sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dan tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Maka 

anggaran penjualan harus direncanakan dengan baik dalam kegiatan 

penjualan perusahaan.  

2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja. 

Pelaksanaan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar karena 

adanya alat koordinasi kerja yang baik sehingga semua bagian yang ada 

dalam PT. Kereta Api (Persero) saling bekerja sama dengan baik dan 

menunjang antara yang satu dengan yang lainnya. 

3) Sebagai alat pengendalian 

Anggaran merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk 

melaksanakan pengendalian. Terdapat perbandingan antara realisasi 

penjualan dengan penjualan yang dianggarkan. Selian itu PT. Kereta Api 

(Persero) juga melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang terjadi.  

 

 

 



4) Penilaian/evaluasi. 

Anggaran penjualan yang dievaluasi dapat dilakukan tindakan perbaikan 

khususnya penyimpangan yang signifikan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan yang penulis 

kemukakan, penulis berusaha mencoba memberikan saran yang mungkin dapat 

berguna sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan, yaitu mempertahankan 

prosedur penyusunan anggaran yang baik, peningkatan pelayanan terhadap konsumen 

dan peningkatan knerja perusahaan serta menetapkan target perencanaan yang lebih 

baik artinya angka-angkanya bisa mendekati realisasi yang diterima perusahaan, 

sehingga tidak menyimpang jauh antara target dan realisasi 

 

 
 
 
 

 


