
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui data statistik dari 

kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen di 

PT. INTI (Persero) Bandung sudah dilaksanakan dengan efektif, hal ini 

Apabila dilihat dari struktur organisasi dan uraian tugasnya, PT INTI sudah 

memenuhi syarat dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban. 

Struktur organisasi yang saat ini dimiliki oleh PT INTI menggambarkan 

adanya bagian-bagian yang merupakan pusat pertanggungjawaban yang 

saling berhubungan dan telah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang telah ditetapkan secara terperinci. Hal ini memudahkan 

pimpinan dalam meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari bagian 

yang bersangkutan dan memberikan saran untuk tindakan perbaikan. Selain 

tanggapan responden memiliki nilai rata-rata 3.82 yang menujukkan 

akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen di PT. INTI 

(Persero) Bandung sudah dilaksanakan dengan efektif karena berada pada 

interval 3,40 – 4,19 yang artinya baik. 

2. Peranan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu manajemen 

dalam menunjang efektifitas pengendalian biaya pemasaran di PT. INTI 
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(Persero) Bandung berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan akuntansi 

pertanggungjawaban berperan sebagai alat bantu manajemen dalam 

menunjang efektivitas biaya pemasaran. 

  

5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan dalam mengatasi berbagai kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Para manajer hendaknya lebih tanggap dalam mengestimasi tentang 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada 

waktu mengajukan usulan anggaran biaya pemasaran, sehingga tidak terjadi 

realisasi biaya yang terlalu besar melebihi dari yang dianggarkan. 

2. Dipandang perlu peninjauan kembali oleh perusahaan di dalam memisahkan 

antara biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali, karena penulis menilai 

masih terdapat biaya tidak terkendali yang dibebankan oleh perusahaan 

menjadi tanggung jawab pusat pertanggungjawaban. Padahal sebelumnya 

tidak dianggarkan, sehingga bagi pusat pertanggungjawaban biaya ini menjadi 

sulit untuk dikendalikan. 

 


