
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kerja praktik serta melaksanakan tinjauan yang 

dilakukan pada PT Kukuh Tangguh Sandang Mills tentang anggaran biaya 

administrasi dan umum dari data-data yang diperoleh serta telah dibandingkan 

dengan teori yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Proses penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum yang diterapkan 

sudah cukup memadai dan beroperasi sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan.  

2. Realisasi anggaran biaya administrasi dan umum tahun 2007 periode Januari 

sampai dengan Desember menunjukkan realisasi lebih kecil dari pada 

anggaran awal hal ini disebabkan perusahaan mengalami penurunan 

penjualan sehingga dalam realisasinya perusahaan mengalami surplus sebesar 

4,24% dari rencana anggaran awal sedangkan realisasi anggaran biaya 

administrasi dan umum tahun 2008 periode Januari sampai dengan Desember 

menunjukkan hasil yang kurang baik dari tahun sebelumnya yang 

menunjukkan selisih realisasi lebih besar dari anggaran hal ini disebabkan 

perusahaan mengalami peningkatan penjualan sehingga perusahaan 

mengalami kekurangan anggaran atau defisit sebesar 2,46%. Selain karena 

perusahaan mengalami peningkatan penjualan tetapi terdapat biaya-biaya 

yang tidak dapat diprediksi diawal perencanaan. Sehingga diharuskan 

merevisi anggaran awal. 

3. Adanya hambatan yang terjadi dalam menyusun anggaran yang berasal dari 

faktor eksternal perusahaan tetapi perusahaan sudah berupaya mengambil 

solusi yang terbaik untuk menghadapi faktor-faktor tersebut. 

 

 

 



 

5.2 Saran  

Dari hasil tinjauan yang dilakukan pada PT Kukuh Tangguh Sandang 

Mills menurut penulis penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum sudah 

cukup baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur dalam penyusunan anggaran 

biaya administrasi dan umum perusahaan, tetapi terdapat kekurangan yaitu pada 

tahun 2008 perusahaan mengalami pelonjakan biaya dari yang sudah 

dianggarakan awal padahal pada tahun 2007 perusahaan mengalami kelebihan 

biaya dari yang dianggarkan awal. Hal ini disebabkan pada tahun 2008 

perusahaan kurang memprediksi biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada tahun 

yang akan datang. 

Jadi, penulis hanya bisa memberikan saran agar dalam penyusunan 

anggaran dapat mengetahui dan memprediksi hal-hal atau biaya-biaya apa saja 

yang berpengaruh terhadap penyusunan anggaran biaya administrasi dan umum, 

sehingga anggaran bisa lebih akurat. Karena itu semua menjadi tolok ukur dari 

penilaian kinerja masing-masing individu yang terkait pada penyusunan anggaran 

biaya administrasi dan umum. Semoga saja saran yang diberikan penulis dapat 

bermanfaat bagi PT Kukuh Tangguh Sandang Mills untuk masa-masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


