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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana anggaran gaji dan upah  

yang dijadikan sebagai alat bantu manajemen untuk mencapai efektivitas 

pengendalian gaji dan upah pada CV Rattan Niagara Furniture. Pada uraian pada bab-

bab sebelumnya serta didukung oleh teori-teori yang telah dipelajari, maka penulis 

dapat memberikan simpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi manajer dan peneliti lain dalam upaya memahami peranan 

anggaran gaji dan upah sebagai alat bantu manajemen dalam mencapai efektivitas 

pengendalian gaji dan upah. 

 Beberapa simpulan yang dapat dijabarkan oleh penulis mengacu pada 

permasalahan yang diidentifikasikan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Secara umum proses penyusunan anggaran CV Rattan Niagara furniture sudah 

cukup memadai karena sudah mendapat ketentuan-ketentuan umum tentang 

penyusunan dan penetapan anggaran. 

a. Telah ditetapkan pedoman perencanaan anggaran untuk periode yang akan 

datang yang dibuat oleh sub bagian perencanaan keuangan dan sub bagian 

administrasi dan umum yang masing-masing dikepalai oleh kepala bidang. 

b. Mempersiapkan anggaran, hal ini dilakukan setelah perennaan anggaran rutin 

ditetapkan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk daftar kegiatan yang 

menyangkut tugas-tugas. 
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c. Dalam pengkoordinasian dan penelaahan terhadap komponen anggaran, 

masing-masing kepala bagian menelaah usulan yang diajukan oleh sub bagian 

masing-masing yang kemudian usulan tersebut disusun menjadi anggaran 

d. Pengesahan anggaran final, setelah anggaran tersebut diajukan kepada 

manajer yang lebih tinggi yaitu direktur CV Rattan Niagara yang dibahas 

dalam rapat usulan anggaran. Apabila direktur tidak menyetujui usulan 

tersebut maka anggaran tidak dapat dilaksanakan, dan bila disetujui usulan 

anggaran tersebut dapat dilaksanakan 

e. Mendistribusikan anggaran yang telah disahkan, setelah para manajer tiap 

bagian mensahkan usulan anggaran yang telah diajukan maka kemudian 

dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

Dan selain telah dilaksanakannya prosedur penyusunan anggaran yang baik, 

dalam penyusunan anggaran  gaji dan upah, CV Niagara Rattan telah memenuhi 

karakteristik anggaran : 

a. Telah dinyatakan dalam satuan uang 

b. Anggaran gaji dan upah CV Rattan Niagara telah dibuat untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun  

c. Anggaran berisi komitmen manajemen atau kesanggupan manajemen untuk 

menerima tanggung jawab atas sasaran anggaran. Disamping itu manajemen 

juga mempunyai komitmen untuk bekerja keras dalam mencapai sasaran 

anggaran serta meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 

d. Usulan anggaran gaji dan upah ditelaah dan disetujui oleh pihak-pihak yang 

memiliki wewenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 
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e. Sekali disetujui, anggaran gaji dan upah CV Niagara Rattan hanya dapat 

diubah di bawah kondisi tertentu. 

f. Secara berkala (yaitu per triwulan) kinerja keuangan sesungguhnya 

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

 

 

CV Rattan Niagara Furniture cukup efektif melakukan pengendalian gaji dan 
upah,  hal ini terlihat dari terdapatnya proses pengendalian sebagai berikut : 

1. Anggaran sebagai tolak ukur 

Setiap pengeluaran yang terjadi akibat membayar suatu kewajiban atau kegiatan 
atau beban dicatat dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang (pengeluaran 
dikatakan sudah sah sditandatangani oleh atasan langsung). Setiap pembayaran 
diajukan ke atasan langsung kemudian diverifikasi keabsahannya setelah 
dibayarkan. 

2. Anggaran digunakan sebagai dasar pengukuran pelaksanaan aktual 

Anggaran gaji rutin yang disusun merupakan pedoman dalam pengeluaran biaya 
dan juga merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah pelaksanaan actual 
telah sesuai dengan yang dianggarkan. 

3. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

Perbandingan anggaran dilakukan setiap triwulan karena secara rutin melakukan 
penutupan buku kas umum untuk mengetahui jumlah penerimaan dan 
pengeluaran sehingga akan terlihat saldo. 

4. Analisis terhadap penyimpangan 

Jika terjadi perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya 
maka akan dilakukan penyesuaian yang dilakukan oleh bendahara yang 
diserahkan ke atasan langsung sehingga wewenang, tidakan, dan tanggung jawab 
dapat diambil alih oleh atasan langsung. 
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Untuk mencapai sasaran, perusahaan sebaiknya melakukan tindak lanjut 

perbaikan dari selisih yang muncul atas perbandingan anggaran dan realisasinya yang 

dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran 

berikutnya. Namun, dalam hal ini CV Rattan Niagara Furniture telah mencapai tujuan 

dari pengendalian gaji dan upah, terbukti bahwa realisasi gaji dan upah lebih kecil 

dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2. Anggaran gaji dan upah sudah cukup berperan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian gaji dan upah, hal ini berarti faktor-faktor yang mendasari agar 

anggaran menjadi alat pengendalian telah dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh CV 

Rattan Niagara Furniture. Hal ini dapat terlihat dari ; 

a. Tujuan yang dicapai telah memperhitungkan biaya yang telah ditetapkan 

dalam anggaran 

b. Anggaran gaji dan upah telah disusun secara wajar dengan realistis serta 

terdapatnya alokasi sumber daya yang memadai, karena berdasarkan 

kenyataan yang ada menunjukkan bahwa realisasi tidak selalu menyimpang 

dari anggaran yang telah ditetapkan 

c. Dalam pelaksanaannya, komunikasi antar bagian telah dilaksanakan secara 

memadai 

 

5.2 Saran 

 Saran yang diperoleh  dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Perlu dilakukan revisi anggaran jika terjadi hal-hal di luar perencanaan 
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2. Seharusnya dilakukan tindak lanjut atau tindakan perbaikan atas 

penyimpangan anggaran agar efektivitas pengendalian gaji dan upah untuk 

periode berikutnya dapat lebih baik. Tindak lanjut tersebut dapat berupa 

menyusun anggaran gaji dan upah yang lebih realistis lagi dengan 

mempehatikan factor-faktor internal dan eksternal seperti tenaga kerja yang 

dimiliki perusahaan baik jumlah maupun keahliannya, keadaan perekonomian 

nasional maupun internasional, dan sebagainya. 


