
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari pembahasan mengenai akuntansi pertanggungjawaban pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen 

yang menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat mengawasi bawahannya di 

dalam melaksanakan tugasnya dan tanggung jawab yang didelegasikan kepadanya 

secara efisien dan optimal. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, manajer dapat 

pula menilai hasil kerja bawahannya sehingga dapat diketahui peningkatan 

prestasi setiap bawahannya dari waktu kewaktu. 

 Sistem akuntansi pertanggungjawaban menekankan sistem pengawasan 

yaitu siapa yang bertanggungjawab dan kepada siapa seseorang harus 

bertanggungjawab atas hasil kerja yang dicapai. Dari hasil pengawasan tersebut 

akhirnya akan ditentukan apakah perlu dilakukan tindakan korektif dan tindak 

lanjut agar perusahaan dapat berjalan secara efisien dalam mencapai tujuannya. 

 Dalam studi kasus yang telah penulis lakukan pada PDAM Serang dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PDAM Serang sudah cukup 

memadai, hal ini dapat dilihat dengan besarnya persentase dari hasil kuesioner 

sebesar 85,81 % dan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut: 

a. Terdapatnya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, yaitu: 

1) Adanya struktur organisasi yang menetapkan secara tegas baik tugas, 

wewenang maupun tanggung jawab tiap bagian yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab. 

2) Adanya anggaran yang disusun berdasarkan wewenag dan uraian tugas 

masing-masing pusat pertanggungjawaban.dengan diadakan kerjasama 

dan koordinasi yang baik antar bagian yang terkait. 

3) Tidak adanya kode rekening yang mencantumkan kode bagian. 

Penyusunan kode rekening di PDAM cukup memadai, namun belum 
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mencantumkan kode bagian, sehingga tidak dapat diketahui bagian 

yang bertanggungjawab atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan 

dengan kegian operasi perusahaan. 

4) Pemisahaan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.  

PDAM telah memisahkan biaya yang terjadi antara biaya terkendali 

dan biaya tidak terkendali oleh tiap bagian. 

5) Adanya sistem pelaporan kepada Kepala Bagian yang 

bertanggungjawab. Sistem pelaporan yang ada telah menghasilkan 

laporan-laporan yang cukup memadai dilihat dari segi kebutuhan 

laporan pertanggungjawaban khususnya di PDAM Serang. 

b. Terdapatnya karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban yaitu: 

1) Adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban. Perusahaan telah 

mengidentifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan 

struktur organisasi dan uraian tugas. 

2) Ditetapkannya standar sebagai tolak ukur kinerja manajer yang 

bertanggungjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Perusahaan 

telah memiliki standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja 

manajer. 

3) Adanya perbandingan antara realisasi dengan anggaran untuk 

mengukur kinerja manajer. 

4) Manajer yang berprestasi secara individual diberikan penghargaan 

berupa ucapan terima kasih dan manajer yang tidak berprestasi, 

perusahaan akan memberikan hukuman berupa teguran secara 

langsung. 

2. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, maka proses pengendalian 

biaya operasi sudah efektif dengan besarnya persentase dari hasil kuesioner 

sebesar 84,44% dan terdapat hal-hal sebagai berikut: 

a. Terdapatnya proses pengendalian yang memadai  

1) Menetapkan anggaran yang berhubungan dengan biaya operasi sebagai 

pedoman kegiatan perusahaan. Adapun anggaran ditetapkan dengan 

standar atau berdasarkan usulan kegiatan. 
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2) Pelaksanaan dan pengukuran ditandai dengan Adanya laporan dari 

tiap-tiap bagian kepada manajer yang bertanggungjawab sehingga 

dapat diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi. 

3) Adanya penilaian dan tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan dari 

anggaran yang ditetapkan sebelumnya. 

b. Tercapainya tujuan pengendalian biaya operasi meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tercapainya target operasi yaitu penjualan air bersih dimana 

realisasinya sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan perusahaan. 

2) Tercapainya efektivitas biaya dimana realisasi biaya telah sesuai 

dengan anggaran dan tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan. 

 

3. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan hasil kuesioner, dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan sangat 

berperan dalam menunjang pengendalian biaya operasi PDAM Serang. Hal ini 

dapat dilihat dari tercapainya tujuan pengendalian biaya dan sasaran 

perusahaan secara keseluruhan yang lebih baik dengan adanya penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban. 

 

Penulis dalam penelitiannya melihat adanya kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh PDAM Serang: 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PDAM belum memadai, hal ini 

dapat dilihat dengan terpenuhinya hal-hal yang telah diuraikan di atas. Namun 

pada kode rekening perusahaan belum mencantumkan kode bagian, sehingga 

tidak dapat diketahui bagian yang bertanggungjawab atas biaya yang terjadi 

sehubungan dengan kegiatan operasi perusahaan dan kesulitan dalam 

mengendalikan biaya operasional. 

2. Pada pelaksanaannya, pemberian penghargaan bagi manajer yang berprestasi 

dan pemberian hukuman bagi manajer yang kinerjanya kurang baik belum 

diterapkan. 
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5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, penulis akan mengajukan beberapa syarat perbaikan yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang, saran yang 

dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan dalam mencatat transaksi menggunakan kode rekening 

dan dicantumkan pula kode bagiannya. Pemberian kode ini dapat 

memudahkan dalam mencari rekening yang dibutuhkan, memudahkan proses 

pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. 

2. Sebaiknya pada pelaksanaannya perusahaan memberikan penghargaan pada 

manajer yang kinerjanya baik dan memberikan hukuman pada manajer yang 

kinerjanya kurang baik. 


