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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis 

menyimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan bahwa penggolongan biaya 

administrasi dan umum yang ada pada BAPESITELDA Provinsi Jawa 

Barat menggunakan kode rekening. Dengan adanya sistem kode rekening 

tersebut, akan lebih memungkinkan pemasukkan dan pembebanan 

berbagai macam biaya dapat dilakukan secara tepat kedalam rekening 

pembukuan. 

2. Dalam prosedur penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum telah 

sesuai dengan kebijakkan BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat. Anggaran 

pada BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat disusun setiap tahunnya 

dimana penyusunan anggaran untuk periode berikutnya dimulai pada saat 

memasuki triwulan IV dalam tahun anggaran yang sedang berjalan (sekitar 

bulan november yang berlangsung sampai dengan bulan desember). 

Mengingat karena keterbatasan waktu itu, ada tim khusus wakil dari tiap 

bidang yang mengusulkan apa saja yang dibutuhkan atau direncanakan 

oleh tiap-tiap bidang tersebut. BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat dalam 

menyusun rencana anggaran biaya administrasi dan umum memperhatikan 

sumber data yaitu realisasi anggaran tahun yang lalu, realisasi anggaran 

sampai bulan pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran 

mendatang. Penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum pada 

BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat menerapkan Top Down dan Bottom 

Up. 
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3. Perbandingan akhir tahun bagian anggaran membuat laporan mengenai 

rincian biaya-biaya yang dikeluarkan tiap-tiap bagian yang telah terlibat 

dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh 

BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat. Perbandingan antara anggaran dan 

realisasi biaya administrasi dan umum tahun 2007 pada BAPESITELDA 

Provinsi Jawa Barat dinilai cukup baik karena penyimpangan kurang dari 

50%. Hal ini dapat terlihat dari kecilnya selisih antara anggaran dengan 

realisasi pada 6 item biaya administrasi dan umum. 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, penulis ingin 

memberikan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi BAPESITELDA 

dengan didasarkan atas informasi yang diperoleh. 

Selisih yang terjadi pada tahun 2007, antara anggaran dengan realisasi 

biaya administrasi dan umum tidak terlalu besar atau bisa dikatakan tidak banyak 

berpengaruh karena kurang dari 50% item biaya administrasi dan umum, tetapi 

tetap saja biaya yang dianggarkan lebih besar dari biaya yang direalisasikan 

sehingga menimbulkan jumlah biaya anggaran yang lebih besar, begitu juga 

sebaliknya ada biaya-biaya yang realisasinya lebih besar dari anggaran, jelas 

terlihat bahwa penyerapannya kurang optimal. Oleh karena itu, penulis ingin 

memberikan saran kepada BAPESITELDA Provinsi Jawa Barat mengacu pada 

realisasi tahun sebelumnya atau tahun 2006 dan mempertimbangkan pengaruh 

external misalnya seperti krisis ekonomi global pada tahun 1997 indonesia terkena 

dampak yang cukup besar, lalu harus juga mempertimbangkan adanya intervensi 

(campur tangan) pemerintah atasan, sehingga tidak terdapat perbedaan material 

antara jumlah biaya yang dianggarkan dengan realisasi dalam  BAPESITELDA 

Provinsi Jawa Barat tersebut. 

 

 

 


