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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang  dilakukan pada PT. Kereta Api 

(Persero) dan didukung oleh teori-teori dari berbagai literatur yang telah dipelajari 

serta hasil pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya untuk lima 

periode laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 

PT. Kereta Api tahun 1999 s.d 2003, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dengan mengunakan analisis regresi dan analisis korelasi pada tingkat 

kepercayaan 95% (α=0,05). Dilihat dari perhitungan analisis regresi 

menunjukan hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen 

(Y) yang dijabarkan dalam persamaan Regresi = -62,573 + 1,693X+ε, hasil 

perhitungan koefisien korelasi (r) adalah sebesar + 0,98 berarti menunjukkan 

hubungan yang positif dan searah antara kedua variabel tersebut, hal ini 

menandakan bahwa setiap peningkatan atau penurunan efektivitas 

pelaksanaan anggaran pendapatan jasa angkutan penumpang di ikuti dengan 

peningkatan atau penurunan perolehan laba operasi PT. Kereta Api, 

Berdasarkan pengujian hipotesis untuk koefisien regresi didapat nilai t 

sebesar 3,3928 ; dimana thitung ≥ ttabel = 3,3928 ≥ 3,1825 berada diluar daerah 

penerimaan Ho. Maka Hi diterma, artinya bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan jasa dengan 

perolehan laba operasi perusahaan. 

 

2. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis untuk koefisien korelasi didapat 

nilai t sebesar 8,529 ; dimana thitung ≥ ttabel  = 8,529 ≥ 3,1825 berada diluar 

daerah penerimaan Ho. Maka Hi diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan jasa 

angkutan penumpang terhadap perolehan laba operasi perusahaan, Koefisien 

determinasi (r2) adalah sebesar 96,04%. Hal ini menunjukan bahwa besarnya 

pengaruh terhadap perolehan laba adalah sebesar 96,04%, sedangkan sisanya 



Bab V  Kesimpulan dan Saran 75

3,96% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis 

seperti kebijakan pemerintah, kondisi persaingan, mutu pelayanan, reaksi 

konsumen dan lain-lain. 

 

 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat tentunya bagi pihak- pihak yang berkepentingan, yaitu: 

1. Mengenai penyusunan anggaran pendapatan di PT. Kereta Api ( Persero ) 

berdasarkan data anggaran dan realisasinya tahun 1999 s/d 2003 pada 

umumnya baik. Melihat kondisi ini peran serta kelompok kerja anggaran 

pendapatan sebaiknya ditingkatkan agar masing-masing anggota kelompok 

benar-benar memahami apa yang menjadi sasaran sesuai dengan 

potensinya. 

2. Masalah perolehan laba operasi perusahaan di PT. Kereta Api cukup baik, 

yang diperlukan perusahaan adalah mempertahankan kondisi tersebut, dan 

melihat faktor- faktor apa saja yang perlu diperhatikan, sehingga kinerja 

perusahaan menjadi lebih baik. Salah satunya subdit Pemasaran sebagai 

anggota kelompok anggaran pendapatan lebih teliti dalam 

memperhitungkan setiap potensi (kekuatan) dan kelemahan perusahaan, 

sehingga koordinasi kerja antar Direktorat lebih baik dan akan dapat 

meningkatkan laba operasi lebih besar lagi dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 


