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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Bandung Alliance 

International School serta pembahasan yang didasarkan teori-teori yang relevan 

dengan masalah yang dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penyusunan    anggaran    biaya    operasional    di    Instansi    tersebut    telah 

    dilaksanakan dengan efektif. Hal ini didukung oleh : 

    1) Anggaran   sudah  dinyatakan  dalam  satuan  keuangan,  sehingga  berguna 

        untuk   menyeragamkan  semua  kesatuan  unit  yang  mempunyai  kegiatan 

        yang berbeda dan bervariatif. 

    2) Anggaran di Instansi tersebut telah mencakup kurun waktu 1 tahun. 

    3) Anggaran    berisi    komitmen    bersama    dari    semua   unsur,   sehingga 

        manajemen mempunyai tanggung jawab atas berhasilnya sasaran anggaran, 

        maka  dibutuhkan  kerjasama  dan  kerja  keras  dari semua unsur, sehingga 

        tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

    4) Anggaran  disusun  berdasarkan  skala  prioritas  dan  atas  persetujuan dari 

        pihak yang berwenang, yaitu Dewan Sekolah. 

    5) Anggaran   hanya   dapat   berubah   dalam   kondisi-kondisi   tertentu  saja, 

        terutama  bila  terjadi force majeur (keadaan yang luar biasa), dimana harus 

        dilakukan perubahan anggaran. 

    6) Dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan tindakan koreksi agar dapat 

        diketahui  penyimpangan yang terjadi secara cepat dan dapat direvisi secara 

        secara   tepat  sesuai  dengan  kebutuhan/sasaran  anggaran,  terutama  yang 

        terkait langsung dengan public service (pelayanan masyarakat). 

    Selain  hal  tersebut  di  atas,  sekolah juga telah menyusun dan melaksanakan 

    anggaran  biaya  operasional  (rutin)  secara  memadai karena telah memenuhi  

    syarat-syarat  penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang baik, yang meliputi 

    hal-hal sebagai berikut : 

    1) Adanya  struktur  organisasi  yang  di  dalamnya terdapat pemisahan fungsi  
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        dan  tugas  yang  mencerminkan  tanggung  jawab  serta  garis  kewenangan 

        masing-masing   bagian   yang   ada   di   dalam   Instansi   tersebut.  Sistem  

        akuntansi  yang  dimiliki  cukup  memadai  dan  telah  sesuai dengan sistem  

        akuntansi  yang  berlaku  saat  ini,  hal  ini  terlihat dari data keuangan yang 

        cukup baik di sekolah. 

    2) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai pelaksanaan anggaran. 

    3) Terdapatnya dukungan dan kerjasama dari para pelaksana. 

2. Pengendalian biaya operasional (rutin) yang berjalan saat ini di sekolah sudah 

    efektif  karena  sudah  memenuhi  syarat-syarat pengendalian yang baik, yaitu 

    sebagai berikut : 

    1) Adanya  pencatatan  yang  akurat  dan otorisasi terhadap pengeluaran biaya 

        oleh pejabat yang berwenang. 

    2) Dilakukan   perbandingan   antara   anggaran   dengan   realisasinya  secara 

        periodik.  

    3) Melakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi. 

    4) Adanya   tindak   lanjut   terhadap   analisis  berupa  pengambilan  tindakan 

        koreksi     terhadap     penyimpangan.     Tidak     semua     unit    organisasi 

        diikutsertakan  dalam  mengevaluasi  dan  mencari  sebab-sebab  terjadinya 

        penyimpangan. 

     5) Tujuan  pengendalian  biaya  operasional  (rutin)  telah dicapai, yaitu biaya 

         operasional   yang   dikeluarkan   telah   sesuai  dengan  yang  dianggarkan 

         sekolah,   meningkatnya   efisiensi   dan   dapat  menilai  tepat  waktu  atau  

         tidaknya suatu keputusan karena sering terjadi penyimpangan. 

3. Penerapan   anggaran    biaya     operasional    (rutin)    sekolah    sebagai  alat 

    pengendalian biaya operasional pendidikan telah berjalan dengan baik. Hal ini 

    dapat diketahui dari :      

    1) Pelaksanaan anggaran biaya operasional sekolah yang disusun setiap tahun. 

    2) Penyusunan  anggaran  pada  data  masa  lampau  dan  diproyeksikan untuk 

        masa    yang    akan   datang,   sehingga   lebih   mendekati   keadaan   yang 

        sebenarnya  dan  agar  lebih  mudah  dalam  melakukan pengendalian biaya 

        operasional (rutin). 
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    3) Berfungsinya  anggaran  biaya  operasional (rutin) sebagai : 

        (1) Alat   perencanaan   dalam   menetapkan   anggaran   biaya   operasional 

             (rutin). 

        (2) Alat   pengkoordinasian  kerja  sehingga  semua  bagian  dalam  sekolah 

              dapat    bekerja    sama    dan    saling    menunjang   untuk   mendorong 

              tercapainya tujuan dan terciptanya komunikasi juga kesatuan tindakan. 

        (3) Alat  pengendalian  untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, yaitu 

              dengan  cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya serta 

              dilakukan tindakan evaluasi. 

    4) Di    Instansi/sekolah    itu    terdapat    beberapa    kelemahan   yang   perlu 

        diperhatikan, yaitu : 

        (1) Keikutsertaan    unit    organisasi   dalam   mengevaluasi   dan   mencari 

              sebab-sebab terjadinya penyimpangan belum optimal. 

        (2) Di  dalam  penyusunan anggaran masih ada beberapa aspek yang belum 

              sesuai  dengan  skala  prioritas.  Contohnya  anggaran  untuk  keperluan 

              sehari-hari   perkantoran   lebih   dahulu   disusun   daripada    anggaran 

              materi untuk kurikulum.  

        (3) Pelaporan   masih   kurang   memadai,   karena   banyak  kendala  dalam 

              pelaksanaannya.   Misalnya  kurangnya  frekuensi  rapat  internal  untuk 

              melaporkan pelaksanaan anggaran.    

        (4) Dalam   operasionalisasi   anggaran   belum   seluruhnya  sesuai  dengan 

              kebutuhan    pelayanan.    Misalnya   anggaran  materi  untuk kurikulum 

              disusun    masih    berdasarkan    kebijaksanaan   sekolah    dan   kurang 

              mengakomodasi aspirasi pengguna jasa pendidikan.    

 

5.2 Saran 

       Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka saran-saran 

yang dikemukakan penulis sebagai bahan masukan dan pertimbangan adalah : 

1. Setiap  unit  organisasi  hendaknya  selalu  diikutsertakan untuk mengevaluasi 

    dan mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sehingga diharapkan akan 

    berkembang  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik,  sehingga pengendalian 
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    yang   memadai  dapat  terwujud  dan  didapatkan  hasil  yang  optimal  sesuai 

    dengan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 

2. Di  dalam  penyusunan  anggaran untuk periode yang akan datang seyogyanya 

    lebih   menekankan   pada   skala   prioritas   kegiatan,  adanya  penghematan-  

    penghematan   dalam   berbagai   aspek   sehingga   efektivitas,   efisiensi  dan 

    produktivitas   dari  anggaran  akan  sesuai/relevan  dengan  kebutuhan  teknis 

    yang  diisyaratkan  semaksimal mungkin dalam pembelian barang dan dengan 

    lebih   mengarahkan  juga  pada  pengendalian  rencana  operasional  kegiatan 

    sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekolah. 

3. Agar    pelaporan    pelaksanaan    anggaran    sesuai    dengan    realisasi   dan 

    perencanaan  kebutuhan  yang  akan  datang, maka sebaiknya memuat seluruh 

    kegiatan  atau  program  secara  menyeluruh (komprehensif) baik dalam aspek 

    realisasi, volume, fisik maupun keuangan. 

4. Dengan   semakin  kompleksnya  tuntutan  akan  mutu  pelayanan  pendidikan 

    kepada   masyarakat   internasional,   maka   seyogyanya   sekolah   ini,   lebih 

    meningkatkan mutu operasionalisasi anggaran melalui perhitungan yang lebih 

    cermat.                        


