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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada supermarket-

supermarket di daerah Bandung dengan didasari teori-teori yang dipelajari serta 

pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Akuntansi pertanggungjawaban  yang diterapkan pada empat supermarket 

di Bandung telah memadai, hal ini dapat dilihat dari: 

1.   Telah terpenuhinya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, yaitu: 

a.    Struktur Organisasi 

 Pada keempat supermarket yang penulis teliti terdapat struktur 

organisasi yang menetapakan secara tegas, baik tugas, wewenang dan 

tanggung jawab tiap bagian yang dipimpin oleh manajer yang 

bertanggung jawab . Hal ini terlihat dari 60% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan tersebut sangat sesuai dengan yang 

diterapkan dalam perusahaan, 35% menyatakan sesuai dan 5% 

menyatakan kurang sesuai. 

b.   Penyusunan Anggaran 

 Pada keempat supermarket yang penulis teliti telah diterapkan 

prosedur penyusunan anggaran yang merupakan rencana kerja 

perusahaan, yang disusun dengan melibatkan tiap bagian yang ada, 

disusun berdasarkan perkiraan yang dihitung dengan baik dan tidak 

berdasarkan dugaan belaka, serta disahkan oleh manajer yang memiliki 

wewenang yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari 62,5% responden 

yang menyatakan bahwa pernyataan mengenai penyusunan anggaran  

sangat sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dan 37,5% 

yang menyatakan sesuai. 

c.    Pemisahan Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali 

 Pada keempat supermarket yang penulis teliti hampir seluruhnya 

terdapat suatu sistem yang memisahkan biaya terkendali dan biaya 
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tidak terkendali oleh setiap bagian/unit kerja. Hal ini terlihat dari 25% 

responden yang menyatakan bahwa pernyataan mengenai pemisahan 

biaya terkendali dan biaya tidak terkendali sangat sesuai dengan yang 

diterapkan dalam perusahaan, 42% yang menyatakan sesuai dan 33% 

menyatakan kurang sesuai. 

d.   Klasifikasi Kode Rekening  

      Pada keempat supermarket yang penulis teliti sebagian besar telah 

mencantumkan kode rekening atau kode perkiraan yang berguna untuk 

mempermudah pencatatan atau penyusunan sistem pelaporan 

pendapatan dan biaya dimana kode rekening yang digunakan 

mencantumkan pula kode bagian. Hal ini terlihat dari 67% responden 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai klasifikasi kode rekening 

sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan, 25% menyatakan 

kurang sesuai dan 8% menyatakan tidak sesuai. 

e.    Laporan Pertanggungjawaban 

      Pada keempat supermarket yang penulis teliti telah terdapat sistem 

pelaporan kepada manajer yang bertanggung jawab. Laporan 

pertanggungjawaban yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

laporan anggaran, realisasi anggaran, laporan laba rugi. Pelaporan 

biaya dan pendapatan dari manajer pusat pertanggungjawaban 

dilakukan secara periodik sesuai dengan kebijakan perusahaan untuk 

mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dapat 

dilakukan tindakan koreksi. Hal ini terlihat dari 50% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai laporan pertanggungjawaban 

sangat sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dn 50% yang 

menyatakan sesuai. 

     2.  Telah terpenuhinya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yang   

meliputi: 

     a.   Identifikasi Pusat-Pusat Pertanggungjawaban 

   Pada keempat supermarket yang penulis teliti telah terdapat pusat-

pusat pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari 44% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai identifikasi pusat-pusat 
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pertanggungjawaban sangat sesuai dengan yang diterapkan dalam 

perusahaan, 50% responden menyatakan sesuai dan 6% responden 

menyatakan kurang sesuai. 

   b.   Standar yang Ditetapkan Sebagai Tolok Ukur kinerja 

    Pada supermarket yang penulis teliti telah terdapat standar yang 

ditetapkan sebagi tolok ukur linerja manajer pusat 

pertanggungjawaban. Kinerja manajer pusat pertanggungjawaban 

diukur dengan menggunakan anggaran yang disusun berdasarkan biaya 

standar dengan cara membandingkan anatar anggaran yang ditetapkan 

dengan realisasinya. Hal ini terlihat dari 50% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai standar yang ditetapkan 

sebagai tolok ukur kinerja sangat sesuai dengan yang diterapkan dalam 

perusahaan, 25% menyatakan sesuai dan 25% menyatakan kurang 

sesuai. 

   c. Kinerja Manajer Diukur dengan Membandingkan Realisasi dengan 

Anggaran 

    pada supermarket yang penulis teliti terdapat perbandingan antara 

realisasi dengan anggaran untuk mengukur prestasi pusat 

pertanggungjawaban. Hal ini terlihat dari 18,75% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai kinerja manajer sangat sesuai 

dengan yang diterapkan dalam perusahaan, 68,75% menyatakan sesuai 

dan 12,5% menyatakan kurang sesuai. 

   d.   Manajer Secara Individu Diberi Penghargaan atau Hukuman 

• Pada supermarket yang penulis teliti telah diberlakukan pemberian 

penghargaan kepada individu apabila kinerjanya dinilai baik, salah 

satunya apabila hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari 25% 

responden yang menyatakan bahwa pernyataan mengenai 

pemberian penghargaan tersebut sangat sesuai dengan yang 

diterapkan dalam perusahaan. 50% menyatakan sesuai dan 25% 

menyatakan kurang sesuai. 
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• Sedangakan untuk pernyataan bahwa manajer secara individu 

diberi hukuman apabila perbandingan antara anggaran dan realisasi 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diketahui 50% 

responden menyatakan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan 

yang diterapkan dalam perusahaan, 25% menyatakan kurang sesuai 

dan 25% menyatakan tidak sesuai. 

 

 2. Efektivitas Biaya Pemasaran pada empat supermarket di Bandung                  

telah diterapkan dengan baik. 

   1. Proses pengendalian yang memadai 

   a.  Penyusunan Anggaran Biaya Pemasaran 

   Pada supermarket yang penulis teliti telah dilakukan penyusunan 

anggaran biaya pemasaran. Hal ini terlihat dari 17% responden yang 

menyatakan bahwa pernyataan mengenai penyusunan anggaran sangat 

sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dan 83% menyatakan 

sesuai. 

b. Penggolongan Biaya Pemasaran Menurut Fungsi Pemasaran 

Pada supermarket yang penulis teliti telah digolongkan biaya pem 

saran menurut fungsi pemasaran, antara lain biaya penjualan, biaya 

promosi, biaya pergudangan, biaya pengiriman, biaya akuntansi 

pemasaran. Hal ini terlihat dari 25% responden yang menyatakan 

bahwa pernyataan mengenai penggolongan biaya pemasaran sangat 

sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dan 75% responden 

menyatakan sesuai. 

c. Pengumpulan Biaya Pemasaran yang Terjadi 

Pada supermarket yang penulis teliti telah dilakukan pengumpulan 

biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi. Hal ini terlihat dari 87,5% 

responden yang menyatakan bahwa pernyataan mengenai 

pengumpulan biaya pemasaran yang sesungguhnya terjadi sangat 

sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dan 12,5% responden 

menyatakan sesuai. 
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d. Analisis Penyimpangan Biaya Pemasaran 

Pada supermarket yang penulis teliti telah dilakukan analisis 

penyimpangan biaya pemasaran. Hali ini terlihat dari 25% responden 

yang menyatakan bahwa pernyataan mengenai analisis penyimpangan 

biaya pemasaran sangat sesuai dengan yang diterapkan dalam 

perusahaan, 67% menyatakan sesuai dan 8% menyatakan kuranng 

sesuai. 

e. Melakukan Evaluasi Tindakan 

Pada supermarket yang penulis teliti telah dilakukan evaluasi tidakan, 

yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi 

penyimpangan yang terjadi. Hal ini terlihat dari 75% responden yang 

menyatakan bahwa evaluasi tindakan sangat sesuai dengan yang 

diterapkan dalam perusahaan dan 25% responden menyatakan sesuai. 

   2. Tercapainya tujuan biaya pemasaran 

   a. Tercapainya Target yang Telah Direncanakan 

100% responden menyatakan bahwa dengan adanya sistem 

pengefektivitas biaya pemasaran, maka tercapai target yang telah 

direncanakan. 

b. Tercapainya Efisiensi Biaya 

75% responden menyatakan bahwa dengan tecapainya efisiensi biaya 

pemasaran, maka kinerja manajer pemasaran efektif. Hal ini sangat 

sesuai dengan yang terjadi dalam perusahaan. Sebanyak 25% 

responden menyatakan sesuai. 

c. Tercapainya Kepuasan Konsumen 

50% responden menyatakan bahwa pernyataan mengenai kinerja 

manajer pemasaran dapat diukur melalui kepuasan konsumen sangat 

sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan dan 50% responden 

menyatakan sesuai. 

 

 3. Akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dengan cukup memadai 

berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya pemasaran pada empat 

supermarket di Bandung, hal ini terlihat dari: 
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 a.  Berdasarkan analisis korelasi Rank Spearman didapat nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,942 yang artinya akuntansi pertanggungjawaban 

yang memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas biaya 

pemasaran sebesar 94,2%. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan 

searah yang artinya jika akuntansi pertanggungjawaban yang memadai 

diterapkan dengan baik maka efektivitas biaya pemasaran akan 

meningkat. 

 b. Pada perhitungan koefisien determinasi dalam persen diperoleh  hasil 

sebesar 88,73% yang menunjukkan bahwa kememadaian akuntansi 

pertanggungjawaban berpengaruh dalam menunjang efektivitas biaya 

pemasaran. 

 c.  Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 

3,9694 > 2,920 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

5.2 Saran  

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis mencoba 

memberikan saran perbaikkan mengenai penerapan akuntansi pertanggung 

jawaban, yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  pertimbangan atau 

masukan yang berguna bagi perusahaan. 

 Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, sebagian perusahaan 

menyatakan bahwa pemberian hukuman kepada manajer yang kinerjanya kurang 

baik tidak sesuai dengan yang diterapkan dalam perusahaan. Menurut pendapat 

penulis, akan lebih baik apabila hal tersebut diterapkan karena akan memotivasi 

manajer untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya, sehingga 

memungkinkan manajer serta perusahaan mengalami kemajuan pada periode 

selanjutnya. Hukuman yang dimaksud penulis yaitu hukuman berupa teguran atau 

sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan kinerjanya dengan baik. 

 

 


