
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manfaat anggaran 

sebagai penunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi pa da Pusat Sumber Daya 

Geologi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Anggaran biaya eksplorasi pada Pusat Sumber Daya Geologi telah memadai, hal 

ini dapat dilihat dari terdapatnya karakteristik anggaran, yaitu : 

1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan ;  

2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun ;  

3) Anggaran berisi komitmen manajemen, yang berisi bahwa para manajer setuju 

untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yag telah ditetapkan 

dalam anggaran ; 

4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyusun anggaran ;  

5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu ;  

6) Secara berkala, kinerja keuangan akan dibandingkan dengan anggaran dan 

selisihnya dianali sis dan dijelaskan.  

2. Pengendalian biaya eksplorasi yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Geologi 

telah efektif, hal ini didukung oleh :  

1) Adanya tujuan pengendalian, yaitu sebagai berikut :  

a. Supaya pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan -

ketentuan dari rencana ; 

b. Melakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi ;  

c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.  

2) Adanya pengendalian biaya yang efektif,  yang meliputi :  

a. Tercapainya tujuan biaya yang ditetapkan dalam perencanaan ; 

b. Semua bagian berfungsi sesuai dengan kebijakan ;  

c. Biaya lebih rendah dari manfaat.  



3. Anggaran biaya eksplorasi pada Pusat Sumber Daya Geologi bermanfaat dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya eksplorasi, hal ini dapat diketahui dari 

terpenuhinya man faat anggaran, yaitu : 

1) Tersedianya pendekatan untuk menyelesaikan masalah ;  

2) Menyediakan cara-cara memformulasikan usaha perencanaan ;  

3) Membantu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan rencana 

berbagai segmen dalam organisasi ;  

4) Menyediakan perangsa ng untuk pelaksanaan kegiatan yang efektif ;  

5) Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan tolak ukur prestasi ;  

6) Menyediakan kepada pimpinan dan lembaga ekstern laporan -laporan, data-

data, dan informasi yang cermat atas suatu dasar yang terjadwal dan tepat 

waktu ; 

7) Menyediakan informasi tersebut atas dasar yang efektif ditilik dari segi biaya, 

yaitu dengan biaya yang minimum dapat mencapai hasil yang diinginkan.  

4. Berdasarkan hasil penelitian, dengan memperhatikan realisasi anggaran biaya 

eksplorasi untuk tahun 2006, biaya eksplorasi yang sesungguhnya terealisir di 

bawah jumlah yang ditetapkan dalam anggaran. Anggaran yang ditetapkan 

sebesar Rp. 52.650.696.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 43.838.226.482, 

terdapat selisih sebesar Rp. 8.812.469.518, hal in i menunjukkan bahwa anggaran 

bermanfaat sebagai penunjang efektivitas pengendalian biaya aksplorasi di Pusat 

Sumber Daya Geologi. 

 

5.2 Saran 

Setelah mengetahui hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan 

penulis, maka saran yang dapat diberikan adalah agar pelaksanaan pengendalian 

anggaran di Pusat Sumber Daya Geologi lebih ditingkatkan lagi, sehingga 

penyimpangan yang mungkin terjadi antara anggaran dengan realisasiya dapat dindari 

sedini mungkin.  

 



Selain itu diharapkan juga agar perencanaan kegiatan di laksanakan lebih 

matang dan terperinci, agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 

Sehingga manfaat dari kegiatan eksplorasi untuk menemukan kandungan sumber 

daya geologi yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Geologi dapat dirasakan 

oleh masyarakat lebih luas lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


