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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Penulis mencoba untuk membuat suatu simpulan dari analisa yang 

dilakukan bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran yang mungkin 

bermanfaat bagi Sumsel Post Palembang yang berhubungan dengan anggaran 

penjualan.

5.1 Simpulan 

1. Anggaran yang dibuat oleh Sumsel Post Palembang belum tepat dan 

dilihat dari anggaran dan realisasi tahun 2013, 2014, dan 2015 terdapat 

selisih yang relatif besar (Rp75.254.000, Rp155.906.000 dan 

Rp123.645.000) yang dapat menyebabkan anggaran yang dibuat belum 

dapat dijadikan tolak ukur bagi Sumsel Post Palembang.

2. Analisis lebih lanjut dari selisih antara anggaran penjualan dengan 

realisasi tidak dilakukan oleh perusahaan, sehingga pihak manajemen 

Sumsel Post Palembang, tidak dapat mempelajari faktor penyebab 

terjadinya penyimpangan antara anggaran penjualan dengan realisasi 

tersebut hal ini mengakibatkan Sumsel Post Palembang tidak 

mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi, dan 

kinerja karyawan pun tidak dapat dinilai dengan baik oleh Sumsel Post 

Palembang untuk mencapai target anggaran penjualan yang di 

tetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis berikan, maka penulis akan 

memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu Sumsel Post 

Palembang dalam menyusun anggaran penjualan tahun berikutnya. Saran-saran 

yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan anggaran tahun berikutnya dapat sesuai atau mendekati 

realisasi, maka Sumsel Post Palembang sebaiknya menggunakan teknik 

penaksiran seperti metode least square, metode trend moment, metode 
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kuadrat. Berdasarkan pembahasan materi dari tiga metode tersebut 

perusahaan lebih tepat menggunakan metode least square atau metode 

trend moment. Ini dibuktikan dari perhitungan yang telah penulis lakukan 

bahwa selisih anggaran anggaran dengan realisasinya hampir mendekati 

anggaran yang telah dibuat oleh Sumsel Post Palembang tahun 2013, 2014 

dan 2015.

2. Sumsel Post Palembang sebaiknya menganalisis lebih lanjut 

penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menghitung seberapa besar varian yang terjadi 

antara anggaran dengan realisasinya. Sebaiknya perusahaan mengambil 

tindakan korektif atas penyimpangan tersebut sebagai bahan pertimbangan 

untuk menyusun anggaran tahun berikutnya dan agar realisasi kerja dapat 

mencapai anggaran penjualan yang ditetapkan Sumsel Post Palembang.


