
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk berdasarkan pembahasan yang telah penulis 

sajikan ada beberapa kesimpulan yang penulis kemukakan, yaitu: 

1. Proses penyusunan anggaran secara keseluruhan pada PT. Ultrajaya Milk 

Industry and Trading Company, Tbk adalah baik karena dalam penyusunan 

anggaran sudah memperlihatkan aspek perencanaan dan penegndalian. Hal ini 

dapat diketahui dari prosedur perumusan anggaran yang melibatkan setiap 

bagian yang ada di perusahaan. Adanya perencanaan yang matang dapat 

dilihat dari partisipasi setiap bagian yang ada di perusahaan dalam 

pelaksanaan operasional, untuk menyumbangkan ide ataupun pemikiran untuk 

dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran. Dilakukannya pertimbangan 

yang matang dengan membuat prediksi untuk tahun yang lalu merupakan 

langkah yang baik dalam memenuhi aspek perencanaan. Sedangkan aspek 

pengendalian dilakukan dimana perusahaan selalu melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan anggaran, dan penyimpangan yang terjadi dianalisis 

untuk diteliti penyebab dan pengaruhnya terhadap perusahaan sehingga 

memungkinkan dilakukan tindakan korektif atau revisi-revisi yang diperlukan. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana maka diperoleh 

persamaan XY 89.064.189 −=  dimana setiap penurunan anggaran biaya 

produksi sebesar 0.89, maka mengakibatkan kenaikan sebesar 189.64 pada 

laba kotor. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi dihasilkan nilai 

 yang berarti bahwa hubungan antara efektivitas pelaksanaan 

anggaran biaya produksi terhadap efektivitas laba kotor pada PT. Ultrajaya 

Milk Industry and Trading Company, Tbk adalah sangat kuat. Hasil 

perhitungan koefisien determinasi dihasilkan nilai sebesar 94.09%, ini berarti 

bahwa efektivitas laba kotor perusahaan dipengaruhi oleh efektivitas 

pelaksanaan anggaran biaya produksi sebesar 94.09% dan sisanya sebesar 

97.0−=r



5.91% adalah pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan 

diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

a) Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat 

terjadi diluar perhitungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

anggaran, misalnya tingkat harga yang berfluktuasi, kondisi social 

politik, dan lain sebagainya. Pelaporan realisasi atas hasil-hasil aktivitas 

perusahaan mencapai tingkat yang efektif dan efisien. 

b) Adanya pengaruh yang kuat dari efektivitas pelaksanaan anggaran biaya 

produksi terhadap efektivitas laba kotor perusahaan, maka penulis 

menyarankan agar perusahaan dapat mempertahankan upaya-upaya 

pelaksanaan anggaran biaya produksi yang telah terlaksana dengan baik, 

efektif, dan efisien sehingga diharapkan laba kotor yang dicapai dapat 

dipertahankan bahkan jika mungkin ditingkatkan untuk masa yang akan 

datang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lingkup 

penelitiannya, yaitu: 

a) Dengan mengambil ukuran sampel yang lebih besar, sehingga dapat 

diperoleh hasil yang lebih akurat. 

b) Dengan meneliti perusahaan yang berbeda, agar diperoleh hasil dan 

kesimpulan yang berbeda untuk menambah wawasan dan pengetahuan. 

 

 
 
 
 
 
 


