
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1      Kesimpulan  

Berdasarkan identifikasi masalah, fenomena, teori, dan penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh audit operasional terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran 

biaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil penelitian menunjukan bahwa audit operasional berpengaruh secara 

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran biaya. Belum efektifnya audit 

operasional perusahaan dikarenakan lemahnya sistem pengendalian suatu perusahaan 

dan adanya selisih penyertaan modal yang harus segera dibenahi agar meminimalisir 

risiko perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih ekonomis, 

efektif, dan efesien. Sedangkan belum efektifnya pelaksanaan anggaran biaya, seperti 

halnya kurang kompetennya sumber daya manusia yang dimiliki, ketidaksesuaian 

posisi dengan kemampuan yang dimiliki, kurangnya akuntabilitas dan transparansi 

anggaran, serta kurangnya komunikasi yang baik dalam menjalankan program-

program. Besar audit operasional dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan anggran biaya sebesar 84,6%, sedangkan sissanya sebesar 

15,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan 

masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi : 

1. Pengembangan Ilmu Akuntansi 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik ini selain untuk 

memberikan bukti empiris dan mengembangkan ilmu akuntansi khususnya 

ilmu akuntansi mengenai pengaruh aduit operasional terhadap efektivitas 

pelaksanaan anggaran biaya, sebaiknya dapat meneliti lebih luas lagi baik 

perusahaan sektor swasta, BUMN, atau BUMD perusahaan tidak hanya 

terpaku kepada PD Kebersihan Kota Bandung saja, agar dapat memberikan 

gambaran luas mengenai efektivitas pelaksanaan anggaran biaya dilihat dari 

audit operasional perusahaan atau variabel lainnya seperti penerapan standar 

audit, kompetensi sumber daya manusia, pengendalian internal, dan lainnya. 

2. Kegunaan Operasional/Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan masih terdapat beberapa dimensi 

yang masih harus ditingkatkan lagi diantaranya : 

1. Audit operasional. Mencakup kesesuaian penempatan pegawai, formulir, 

peralatan dan laporan, auditor melakukan pengamatan pada aktivitas 

operasional dan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian), dan auditor melakukan konfirmasi yang diperlukan dengan 

pihak-pihak eksternal terkait transaksi pelaksanaan anggaran biaya. Hal 

tersebut dapat ditingkatkan dengan cara auditor internal menilai dan 
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memastikan bahwa penempatan pegawai, formulir yang digunakan, peralatan 

yang digunakan, dan sistem pelaporan sudah sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Auditor internal juga diharapkan dapat meningkatkan 

pengamatannya terhadap keseluruhan aktivitas operasional dan fungsi-fungsi 

manajemen untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Selain itu auditor internal juga dapat melakukan konfirmasi dengan pihak-

pihak eksternal jika memang dibutuhkan dalam pengumpulan bukti audit 

terkait transaksi pelaksanaan anggaran biaya. 

2. Efektivitas pelaksanaan anggaran biaya. Mencakup kesesuian komptensi 

sumber daya manusia yang dimiliki dengan penempatan posisi atau pekerjaan 

yang diberikan. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan cara perusahaan 

menempatkan karyawan pada posisi atau pekerjaan yang sesuai dengan 

komptensi sumber daya manusia yang dimiliki setiap karyawan atau dari latar 

belakang pendidikannya. 

 


