
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil praktek kerja yang telah dilaksanakan oleh penulis dan dari 

data-data yang telah diperoleh serta telah dibandingkan dengan teori yang ada, 

maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Bahwa proses penyusunan anggaran biaya operasional sudah cukup baik dan 

sesuai dengan teori yang ada. Hanya saja prosedur pengajuan revisi anggaran 

operasional perusahaan tidak ada secara tertulis melainkan secara lisan. 

2. Realisasi anggaran biaya operasional tahun 2006 periode Januari sampai 

dengan Desember menunjukkan angka selisih yang besar yakni realisasi lebih 

besar dari pada anggaran awal. Dalam realisasinya perusahaan kekurangan 

anggaran hampir dua kalipatnya dari rencana awal. Hal ini disebabkan terdapat 

biaya-biaya yang tidak dapat diprediksi di awal perencanaan. Sehingga 

diharuskan merevisi anggaran awal. 

3. Realisasi anggaran biaya operasional tahun 2007 periode Januari sampai 

dengan Desember menunjukkan hasil yang lebih baik di banding pada tahun 

2006. Meskipun angka realisasi lebih besar dari pada anggaran awal tapi 

selisihnya menunjukkan nilai yang sangat kecil. 

 

 

5.2 Saran 

 Menurut penulis, penyusunan anggaran biaya operasional perusahaan 

sudah cukup baik sesuai dengan kebijakan dan prosedur dalam penyusunan 

anggaran biaya operasional perusahaan. Tetapi terdapat kekurangan yaitu 

Prosedur Pengajuan revisi anggaran tidak ada dalam bentuk tulisan melainkan 

hanya lisan sesuai dengan hasil rapat dalam penyusunan anggaran. Walaupun 

ditahun 2006 mengalami defisit anggaran yang cukup besar akan tetapi di tahun 

berikutnya tahun 2007 bagian anggaran dapat meprediksi dengan baik dan 

menekan biaya-biaya agar dapat disalurkan ke bagian yang lebih membutuhkan.  



 Jadi, penulis hanya bisa memberikan saran agar prosedur revisi anggaran 

tidak hanya secara lisan saja akan tetapi dibuat kebijakan-kebijakan terkait dengan 

hal tersebut. Dan juga diharapkan penyusun anggaran di Unit Bisnis Transportasi 

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

berpengaruh terhadap penyusunan anggaran biaya operasional. Sehingga anggaran 

bisa lebih akurat. Karena itu semua menjadi tolak ukur dari penilaian kinerja 

masing-masing individu yang terkait pada setiap Unit Bisnis dalam perusahaan. 

Semoga saja saran yang diberikan penulis dapat bermanfaat bagi PT. LEN 

INDUSTRI untuk masa-masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 


