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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT. Daya Mekar 

Textindo Bandung dalam hal penyusunan anggaran kas sebagai alat pengendalian 

kas, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. PT. Daya Mekar Textindo telah menyusun anggaran secara 

memadai karena telah memenuhi syarat-syarat penyusunan 

anggaran yang baik yaitu 

a. Adanya partisipasi para manajer pusat 

pertanggungjawaban dalam proses penyusunan 

anggaran 

b. Adanya organisasi anggaran yang sehat  

c. Adanya penggunaan informasi akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai pengukur kinerja manajer 

dalam pelaksanaan anggaran 

 

2. Pelaksanaan anggaran kas yang PT. Daya Mekar Textindo 

telah memadai dan efektif, kerena : 

a. Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran kas PT. 

Daya Mekar Textindo dipengaruhi atau tidak 

terlepas dari anggaran-anggaran yang lainnya. 

Anggaran tidak berdiri sendiri, tetapi ada 

keterkaitan antara anggaran yang satu dengan 

yang lainnya seperti anggaran penerimaan, 

anggaran pengeluaran, anggaran biaya penjualan, 

anggaran penjualan, anggaran biaya umum dan 

administrasi dan lain-lainnya. 
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b. Rancangan anggaran yang telah dibuat, lalu 

diberikan kepada direktur keuangan untuk 

dilakukan pemeriksaan dan akan diambil 

keputusan setuju atau tidak atas perbuatan 

rancangan  anggaran tersebut. Apabila direktur 

keuangan tidak setuju, akan dikembalikan kepada 

manajer kepada manajer keuangan dan akuntansi 

untuk direvisi ulang. Apabila direktur keuangan 

setuju akan ditanda tangani dan dikirimkan ke 

direktur utama.    

c. Direktur utama akan melakukan evaluasi dan 

klarifikasi secara rasional atas rancangan anggaran 

tersebut dengan melibatkan bagian-bagian yang 

ada di perusahaan sehingga diyakini bahwa 

rancangan anggaran ini dapat diproses lebih 

banyak. Direktur utama akan mengambil 

keputusan apakah ada perubahan atau tidak atas 

rancangan anggaran dari tiap-tiap bagian. Apabila 

ada perubahan, akan dikembalikan kepada tiap-

tiap bagian untuk merevisi ulang dan harus sesuai 

dengan keputusan direksi nantinya. Apabila tidak 

ada perubahan, hasil evaluasi tersebut digunakan 

tim kerja anggaran.    

 

3. Pengendalian kas yang dilakukan PT. Daya Mekar Textindo 

telah dilaksanakan secara efektif karena telah memenuhi syarat-

syarat pengendalian kas seperti: 

a. Tercapainya keseimbangan antara jumlah kas yang 

tersedia dengan jumlah kas yang dibutuhkan 

Pengendalian kas yang dilakukan oleh PT. Daya Mekar 

Textindo untuk menjaga posisi kas agar tetap 



 

 

74

74 

mencukupi dengan cara melakukan perencanaan 

terhadap penerimaan dan pengeluaran kas untuk masa 

yang akan datang sehingga terjadi kekurangan maupun 

kelebihan akan dana. 

b. Tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil 

operasi sesungguhnya 

Dalam hal ini, PT. Daya Mekar Textindo melakukan 

perbandingan antara kinerja aktual anggaran dengan 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan oleh PT. Daya 

Mekar Textindo yaitu penyimpangan yang terjadi tidak 

lebih dari 15% secara rasional, agar pengendalian kas 

dapat dikatakan efektif. 

c. Adanya keakuratan dan dipercayainya data pada kas 

Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

terjadi langsung dicatat oleh bagian akuntansi dan dicek 

kebenarannya oleh bagian keuangan dengan bukti-bukti 

yang ada, sehingga akan terjadi efisiensi penggunaan 

kas yaitu realisasi beban yang digunakan untuk 

mencapai rencana kerja dan pendapatan yang 

diinginkan sesuai dengan anggaran kas bahkan di 

bawah anggaran yang disesuaikan dengan parameter 

dan asumsi penyusunan anggaran perusahaan tahun 

2005    

d. Dipatuhinya kebijakan tentang kas 

Pembukuan pada PT. Daya Mekar Textindo 

menggunakan sistem komputer manual dengan sistem 

informasi manajemen dan akuntansi, dimana 

pembukuan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

langsung dilakukan oleh bagian akuntansi dan keuangan 
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4. Anggaran kas yang dilakukan oleh PT. Daya Mekar Textindo 

telah membantu dalam mengendalikan kas perusahaan, karena 

didasarkan pada: 

a. Telah berfungsinya anggaran kas yang normatif dalam 

perusahaan baik sebagai alat perencanaan, koordinasi 

kerja, pedoman kerja maupun sebagai alat pengendalian 

kerja. 

b. Penyusunan anggaran yang didasarkan pada data masa 

lampau dapat diproyeksikan untuk masa yang akan 

datang lebih mendekati keadaan yang sebenarnya dan 

lebih mudah melakukan pengendalian kas. 

c. Anggaran kas yang telah dibuat dapat dipergunakan 

dalam perusahaan dan dapat diandalkan sebagai alat 

pengendalian kas perusahaan, sesuai dengan tujuan 

anggaran kas perusahaan yaitu merencanakan kas yang 

dibutuhkan untuk menunjang atau mendukung 

operasional perusahaan secara keseluruhan dan juga 

untuk pengendalian kas perusahaan.   

 

Selain hal yang mendukung di atas perusahaan juga mempunyai beberapa 

kelemahan diantaranya: 

1. Perusahaan belum memaksimalkan waktu dalam hal 

mengevaluasi anggaran kas. Hal ini menimbulkan 

pengendalian kas pada bulan berikutnya akan 

terganggu. 

2. Perusahaan hanya berpatok pada ukuran standar 

penyimpangan sebesar 15% pada bulan tersebut tanpa 

melihat terjadi penurunan atau peningkatan yang 

drastis pada beberapa bulan ke depan. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kelemahan di atas, penulis dapat memberikan beberapa 

saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam penerapan anggaran kas pada pT. 

Daya Mekar Textindo yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya memaksimalkan waktu dalam 

mengevaluasi sehingga dapat meningkatkan 

pengendalian kas. 

2. Perusahaan sebaiknya menganalisis penyebab 

penurunan atau peningkatan  dengan perbandingan tiap 

bulan ke depan juga. Sehingga pengendalian kas untuk 

bulan berikutnya lebih baik. 

 


