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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan anggaran 

biaya operasi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasi yang 

dilakukan PT.. Telemedia Nusantara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil 

realisasi biaya operasional tahun 2006 berada dibawah anggaran sebesar 

Rp.131 652 021 , atau terjadi penyimpangan positif sebesar 19,80 % dari 

anggarn biaya operasi. 

2. Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, penulis berkesimpulan bahwa data 

kuesioner yang yang penulis sebar kepada 8 orang responden 

menunjukkan valid, meskipun ada beberapa yang tidak valid, tetapi data 

yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan untuk menguji 

kereabilitasan datanya. Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil sebesar 0,999. 

dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

dikatakan valid dan reliabel. 

3.  Dari perhitungan Rank spearman, didapatkan nilai rs sebesar 0,939. 

sedangkan harga kritis rs untuk N=8, α =0,05 adalah sebesar 0,7143. 

Dengan demikian berdasarkan hasil perhitungan, dimana t hitung > t tabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, dan dapat dikatakan bahwa terdapat 
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peranan yang signifikan dari anggaran biaya operasional dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional. 

4. Hasil uji koefisiensi determinasi menunjukkan peranan anggaran biaya 

operasional dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional 

hanya sebesar 88,17% dan sisanya sebesar 11,83% dipengaruhi faktor-

faktor lain. 

5. Pengujian hipotesis membuktikan nilai t hitung (6,667) > t tabel (2,447) 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan dari anggaran biaya operasional dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional. 

 

5.2 Saran 

Pada bagian akhir skipsi ini, penulis mencoba untuk mengajukan beberapa 

saran  baik untuk perusahaan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya dan juga untuk peneliti selanjutnya, yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan dalam mencatat transaksi menggunakan 

mencantumkan kode bagiannya. Pemberian kode ini dapat memudahkan 

proses pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan data akuntansi. 

2. Pelaksanaan pengendalian biaya operasional di PT. Telemedia Nusantara 

Bandung sudah efektif, perusahaan harus mempertahankan efektivitas 

pengendalian yang ada sehingga penyimpangan yang terjadi di tahun 

berikutnya bisa lebih kecil.   
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 Sedangkan untuk peneliti selanjutnya penulis memberikan saran : 

1. Karena penelitian ini hanya terbatas pada anggaran operasional saja 

sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap aspek lain 

yang ada di perusahaan misalnya anggaran penjualan, anggaran gaji atau 

yang lainnya. 

2. Penelitian yang dilakukan penulis mencakup anggaran operasional PT. 

Telemedia Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT. Hariff 

Daya Tunggal Enginering, sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan 

penelitian yang serupa dengan komponen variabel yang sama, namun 

berdasarkan laporan anggaran dari PT. Hariff Daya Tunggal Enginering . 

 


