
159 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan 

analisis yang dilakukan sebagaimana diuraikan pada pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lingkungan Pengendalian yang ada di PT. Angkasa Pura II (Persero) sudah 

memadai. Hal ini terlihat dari adanya : 

− Aktivitas integritas dan nilai-nilai etika telah dilaksanakan dengan baik, 

hal ini dibuktikan dengan dibuat dan diterapkannya peraturan-peraturan 

yang mengatur tentang etika juga kedisiplinan untuk semua karyawan  

yang dapat dijadikan sebagai pedoman moral bagi karyawannya. 

− Pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi untuk setiap karyawan PT. 

Angkasa Pura II (Persero) kurang baik, akan tetapi perusahaan telah 

menetapkan standar kompetensi untuk tiap karyawan dalam menempati 

bidang-bidang tertentu hal ini dapat dilihat dari tabel tentang persyaratan 

jabatan yang menjelaskan kompetensi atau pendidikan yang diperlukan 

untuk setiap jabatan tertentu, juga pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang 

harus ditempuh oleh karyawan dalam setiap jabatannya yang kurang 

merata. 

− Dewan komisaris dan komite audit PT. Angkasa Pura II (Persero) telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang ditentukan 
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berdasarkan job description, hal ini dibuktikan dari adanya tugas dan 

tanggung jawab yang dibuat oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)yang 

pelaksanaannya dapat dilihat dari hasil persentase yang ditunjukkan dalam 

tabel frekwensi kuesioner yang menunjukkan persentase sebesar 82,4% 

sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan  job description Dewan 

Komisaris dan Komite Audit telah baik.  

− PT. Angkasa Pura II (Persero) sebelum melakukan aktivitasnya, telah 

menyusun terlebih dahulu falsafah manajemen, visi dan misi juga gaya 

operasi yang akan dijalankannya, hal ini terbukti dari adanya falsafah 

manajemen “PEDULI” dan falsafah tersebut dijadikan sebagai pedoman 

umum dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, akan tetapi 

perusahaan belum menetapkan falsafah manajemen dan gaya operasi yang 

menekankan kepada pengefisienan kerugian perusahaan, dikarenakan 

perusahaan lebih mementingkan dalam pelayanan publik bukan untuk 

mencari keuntungan 

− Penyusunan struktur organisasi di PT. Angkasa Pura II (Persero) dan 

pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan 

gambaran yang jelas tentang adanya garis kepemimpinan dan garis 

tanggung jawab yang jelas. 

− Perumusan kewenangan dan tanggung jawab di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) telah disusun dan dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan 

dari adanya penetapan tugas-tugas yang jelas yang membedakan 

wewenang dan tanggung jawab tiap jabatan sehingga dapat memberikan 
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kejelasan karyawan dalam melakukan pekerjaan, terdapat juga pemisahan 

fungsi tiap bagian divisi yang mengepalai dinas-dinas sesuai dengan 

bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh PT. Angkasa Pura II 

(Persero). 

− Penetapan kebijakan di bidang sumber daya manusia di PT. Angkasa Pura 

II (Persero) telah disusun dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya 

kebijakan-kebijakan tentang : perekrutan, pendidikan, pelatihan, mutasi 

dan promosi, PT. Angkasa Pura II (Persero) juga sangat memperhatikan 

kesejahteraan karyawannya ditunjukkan dengan adanya kebijakan-

kebijakan yang mengatur kesejahteraan karyawan mulai dari pemberian 

tunjangan, ketentuan cuti. 

2. Proses Penyusunan Anggaran Biaya yang dilakukan di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya : 

− Pelaksanaan aktivitas penetapan sasaran oleh manajer atas yang pertama-

tama meliputi analisa SWOT kemudian perancangan strategi telah 

dilaksanakan dengan baik, karena perusahaan menyadari pentingnya 

perancangan strategi perusahaan sehingga dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan dapat lebih terarah.  

− Aktivitas pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut sudah dilaksanakan 

dengan baik dan pelaksanaannya unit-unit kerja di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) menganalisis dari keadaan yang sedang berkembang juga 

mempelajari data realisasi anggaran tahun yang lalu yang dijadikan 
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sebagai bahan pertimbangan dalam tahap awal penyusunan anggaran 

biaya tersebut sebelum diajukan ke tim anggaran.  

− Aktivitas penelaahan yang dilakukan oleh manajer atas terhadap usulan 

anggaran yang diajukan oleh manajer bawah telah dilaksanakan dengan 

baik, karena adanya penelaahan dan dipelajarinya RKA usulan unit-unit 

kerja oleh bagian anggaran dan kepala cabang sekaligus disusun ke dalam 

suatu bentuk baku yang dinamakan anggaran ekploitasi untuk diserahkan 

ke RUPS dan disahkan menjadi RKAP tahun yang akan datang.  

− Pelaksanaan aktivitas persetujuan terhadap anggaran dilakukan oleh 

manajemen puncak yang terdapat di PT. Angkasa Pura II (Persero) yaitu 

RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan 

direksi telah dilaksanakan dengan baik karena persetujuan tersebut melalui 

tahap proses seperti analisis, penelaahan, perbandingan dengan anggaran 

tahun lalu setelah itu disetujui kemudian didistribusikan kembali ke unit-

unit kerja dalam perusahaan agar menjadi pedoman kerjanya.  

3. Lingkungan Pengendalian yang memadai berpengaruh positif terhadap Proses 

Penyusunan Anggaran Biaya, yang artinya jika Lingkungan Pengendalian 

memadai maka Proses Penyusunan Anggaran Biaya akan baik, sedangkan 

besarnya pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Proses Penyusunan 

Anggaran Biaya yaitu sebesar 66,91% dan sisanya yaitu sebesar 33,09% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan telah melaksanakan dengan baik perumusan dan pelaksanaan nilai 

integritas dan etika, efektifitas tugas dewan komisaris dan komite audit,  

struktur organisasi, penetapan kewenangan dan tanggung jawab, kebijakan di 

bidang sumber daya manusia, maka dari itu usaha ini patut dipertahankan 

akan tetapi dalam hal komitmen dan kompetensi untuk setiap karyawan lebih 

dilakukan dengan merata sehingga kompetensi karyawan dalam menunjang 

pengefisienan biaya yang akan dikeluarkan, dan perusahaan seharusnya mulai 

memikirkan penetapan falsafah manajemen dan gaya operasi yang 

menekankan kepada pengefisienan biaya yang akan dikeluarkan sehingga 

diharapkan kerugian yang akan dialami perusahaan dapat menurun dari tahun 

ke tahun dan Lingkungan Pengendalian dalam perusahaan tetap memadai. 

2. Pelaksanaan proses penyusunan anggaran biaya di PT. Angkasa Pura II 

(Persero) sudah baik melalui proses : penetapan sasaran oleh manajer atas, 

pengajuan usualan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk 

melaksanakan aktivitas, penelaahan yang dilakukan oleh manajer atas 

terhadap usulan anggaran yang diajukan dan persetujuan terhadap anggaran 

yang dilakukan oleh manajer puncak, maka dari itu usaha ini harus 

dipertahankan sehingga proses penyusunan anggaran biaya dalam perusahaan 

tetap baik dan akan lebih baik jika anggaran yang dihasilkan bukan anggaran 

rugi. 
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