
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai penyusunan dan pelaksanaan 

anggaran biaya operasional pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang 

Bandung Ritel, maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Prosedur penyusunan Anggaran Biaya Operasional pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel dapat disimpulkan sudah 

terkoordinir dengan baik, hal ini dapat terlihat pada: 

• Penyusunan anggaran biaya operasional pada PT. Asuransi Jasindo 

Cabang Bandung Ritel dibuat setiap tahun dan melibatkan seluruh 

bagian, dari tingkat paling bawah hingga tingkat paling atas pada 

Rapat Umum Pemegang Saham dan telah disesuaikan dengan tugas 

dan wewenang masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi. 

• Dalam prosedur penyusunan anggaran biaya operasional, pengambilan 

keputusan oleh Kepala Cabang dengan melakukan pertimbangan faktor 

intern dan faktor ekstern. 

• Prosedur penyusunan anggaran menggunakan kombinasi dari dua 

metode, yaitu secara Bottom Up dan Top Down. Dua kombinasi 

tersebut memungkinkan komunikasi aktif antara atasan dan bawahan, 

sehingga terjadi hubungan kerja yang baik. 

 

2. Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional pada PT. Asuransi Jasa Indonesia 

(Jasindo) Cabang Bandung Ritel sudah dapat berjalan dengan baik, hal ini 

dapat terlihat pada: 

• Pelaksanaan anggaran biaya operasional berdasarkan pada anggaran 

biaya operasional yang telah ditetapkan oleh PT. Asuransi Jasindo 

Pusat, sebagai alat pengendali biaya operasional perusahaan. 



 

 

• Dalam melaksanakan pengendalian biaya operasional, PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel melakukan pencatatan 

terhadap transaksi yang terjadi lalu dinilai realisasinya dengan 

membandingkan biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya yang 

telah ditetapkan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

• Penyimpangan yang terjadi perlu dilakukan tindak lanjut atau 

perbaikan dengan maksud agar penyimpangan periode selanjutnya 

dapat diperkecil. Tindak lanjut yang dilakukan PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Jasindo) Cabang Bandung Ritel untuk memperbaiki 

penyimpangan yaitu dengan meminta pertanggung jawaban dari bagian 

unit terkait agar penyebabnya dapat diketahui secara pasti sehingga ada 

tindak lanjut untuk perbaikan. 

• Dalam pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. Asuransi Jasa 

Indonesi (Jsindo) Cabang Bandung Ritel, terjadi selisih yang cukup 

besar antara biaya yang dianggarkan dengan biaya sesungguhnya. Hal 

ini disebabkan karena adanya biaya yang dianggarkan tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak sebesar yang dianggarkan, dengan kata lain 

perusahaan menganggarkan biaya berlebihan. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan, yaitu : 

• Penyusunan anggaran biaya operasional sebaiknya disusun berdasarkan 

program dan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam 

organisasi perusahaan. Hal ini dilakukan agar anggaran biaya operasional 

dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Sehingga 

tidak terjadi selisih yang cukup besar antara biaya yang dianggarkan dengan 

biaya sesungguhnya. 

• Semua tingkatan atau bagian yang terlibat dalam kegiatan operasional 

perusahaan harus lebih diawasi dalam tanggung jawabnya mengendalikan 



 

 

biaya operasional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian 

dan keadaan yang tidak diinginkan serta tak terduga. Sistem pengendalian atas 

biaya operasional dapat dilakukan oleh semua pihak sehingga efektifitas dan 

efisiensi operasional perusahaan bisa tercapai. 

• Dalam pengambilan keputusan penyusunan anggaran biaya operasional, 

perusahaan harus lebih memperhitungkan peluang-peluang yang akan 

memberikan keuntungan lebih dari kegiatan operasional, dengan 

membandingkan atau memperhitungkan kegiatan-kegiatan operasional yang 

dilakukan serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional 

perusahaan, dalam pencapaian tujuan efektifitas anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


