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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Pabrik Cianjur Folding 

Gate mengenai peranan pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas 

penjualan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengendalian penjualan yang ditetapkan di perusahaan sudah memadai, hal ini 

dapat dilihat dari aktivitas pengendalian penjualan dilaksanakan dengan proses 

pengendalian yang jelas, yaitu: 

a. Menetapkan tolak ukur dan standar penjualan. 

Pabrik Cianjur Foldng Gate menggunakan anggaran sebagai tolok ukur 

atau standar untuk membandingkan hasil yang sebenarnya telah dicapai 

oleh Pabrik Cianjur Folding Gate ini pada periode yang berawal pada 

bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Usulan anggaran yang 

telah dibuat kemudian diajukan kepada pimpinan, dan apabila disetujui 

maka dapat disahkan. 

b. Membandingkan antara tolak ukur dengan pelaksanaan yang 

sesungguhnya. 

Menurut bagian penjualan, hasil penjualan folding gate mengalami 

peningkatan, hal ini disebabkan karena banyaknya pertokoan dan ruko 

yang sekarang lebih banyak menggunakan pintu folding gate. Pintu 

folding gate ini sangat praktis digunakan dan harganya lebih terjangkau 
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untuk kalangan menengah ke bawah, maka hasil penjualan pintu folding 

gate ini meningkat cukup tinggi . 

c. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

Berdasarkan informasi dari bagian akuntansi, penyimpangan berasal dari 

bagian eksternal perusahaan, yaitu menurunnya daya beli konsumen, serta 

persaingan dari perusahaan yang memiliki usaha yang sama. 

d. Mengambil tindakan perbaikan jika diketahui adanya penyimpangan. 

Dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi, maka perusahaan 

mengambil tindakan perbaikan dengan memperluas pangsa pasar sampai 

ke daerah-daerah dan juga mengadakan promosi dengan memasang iklan 

di radio, surat kabar, dan membagikan brosur.  

 

2. Penjualan yang dilakukan oleh Pabrik Cianjur Folding Gate menunjang 

efektivitas penujualan, Hal ini dapat dilihat dari: 

a. Adanya penetapan anggaran penjualan yang disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi pasar atas pertimbangan dari laporan tahun sebelumnya. 

b. Penjualan yang dilakukan dapat melebihi anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

c. Adanya kualitas produk yang baik yang dimiliki oleh perusahaan. 

  

3. Pengendalian penjualan pada Pabrik Cianjur Folding Gate sampai saat ini 

telah berperan dalam menunjang efektivitas penjualan, ini terbukti dari 
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besarnya jawaban “Ya” dari kuesioner adalah 81,33%. Hal tersebut juga 

ditunjang oleh: 

1. Adanya penyusunan anggaran yang dilakukan setiap bulannya yang dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan transaksi penjualan. 

2. Adanya perbandingan antara anggaran penjualan dengan anggaran 

sesungguhnya. Dengan adanya perbandingan tersebut kita dapat 

mengetahui apakah perusahaan dapat mencapai laba atau tidak. Bila 

penjualan sesungguhnya lebih besar daripada anggarannya, maka dapat 

dikatakan bahwa penjualan tersebut efektif. 

3. Adanya tindakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 

dalam bagian eksternal. Hal ini dilakukan secara cepat dan tepat agar 

penyimpangan yang terjadi dapat segera diatasi dan tidak menjadi besar. 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, maka penulis ingin menyampaikan masukan 

dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Pabrik Cianjur 

Folding Gate di masa yang akan datang. Saran yang dapat penulis kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan anggaran penjualan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan 

anggaran sebelumnya dan disesuaikan dengan tenaga kerja yang terlibat 

langsung. 

2. Evaluasi sebaiknya dilaksanakan dalam frekuensi yang lebih sering dari pada 

hanya dilakukan dalam waktu satu tahun sekali. Evaluasi kerja yang lebih 
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sering akan lebih membantu pimpinan dalam mengarahkan kegiatan operasi 

perusahaan dari anggaran yang telah disusun. 

3. Pembagian tugas dalam perusahaan harus lebih jelas dalam struktur 

organisasi, agar tidak terjadi adanya perangkapan tugas dalam tiap bagian. 

4. Bagian pemasaran perlu membuat promosi yang lebih menarik untuk 

meningkatkan hasil penjualan pada Pabrik Cianjur Folding Gate 


