
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Pos 

Indonesia (Persero) mengenai manfaat akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 

penilaian kinerja manajer pusat laba, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa akuntansi pertanggungjawaban di PT. Pos Indonesia (Persero) telah 

bermanfaat sebagai alat penilaian kinerjsa manajer pusat laba, hal tersebut 

didukung oleh hal-hal berikut ini : 

1. Telah diterapkannya syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, hal ini 

terbukti dengan adanya : 

a. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas mengenai tugas, 

wewenang, dan tanggungjawab tiap bagian yang dipimpin oleh seorang 

manajer yang bertanggung jawab. 

b. Penetapan prosedur penyusunan anggaran yang merupakan rencana kerja 

perusahaan, yang disusun dengan melibatkan tiap bagian yang ada dan 

disusun untuk jangka waktu tertentu. 

c. Pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. 

d. Pencantuman kode rekening yang berguna untuk mempermudah 

pencatatan atau penyusunan sistem pelaporan pendapatan dan biaya.  

e. Sistem pelaporan kinerja kepada manajer yang bertanggung jawab dalam 

menjalankan aktivitasnya.  

2. Diterapkannya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban yang meliputi 

adanya : 

a. Pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari pusat biaya, pusat pendapatan, 

pusat laba, dan pusat investasi. 

 

 

 



 

 

b. Standar yang ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja manajer pusat 

pertanggungjawaban, kinerja manajer pusat pertanggungjawaban diukur 

dengan menggunakan anggaran yang disusun berdasarkan biaya standar 

dengan cara membandingkan antara yang ditetapkan dengan realisiasinya. 

c. Perbandingan antara realisasi dan anggaran untuk mengukur prestasi 

manajer pusat pertanggungjawaban. 

d. Promosi jabatan untuk kinerja manajer yang baik, pembagain hukuman 

pada manajer yang kinerjanya kurang baik dilakukan dengan cara 

memberikan teguran dan arahan. 

3. Penggunaan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian 

Kinerja Manajer Pusat Laba  

a. Penyajian informasi pendapatan dan biaya yang dianggarkan, dan 

realisasinya. 

Dilihat dari laporan realisasi pada tabel 4.4 tahun 2007 PT. Pos Indonesia 

(Persero) mengalami penurunan kinerja manajer pusat laba. Karena 

mengalami rugi usaha sebesar -30,8% itu berarti melebihi batas 

penyimpangan realisasi laba yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia 

(Persero) sebesar 15% dari anggarannya. Karena penyimpangan melebihi 

batas toleransi yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

manajer pusat laba kurang baik sehingga perlu diadakan evaluasi.  

b. Penyajian informasi penilaian kinerja. 

Penurunan kinerja Direktorat Bisnis Jasa Keuangan sebagai pusat laba 

disebabkan adanya penyimpangan realisasi laba yang tidak dapat tercapai 

sehingga mengalami kerugian. Dilihat dari sistem akuntansi 

pertanggungjawaban, sudah diterapkan dengan baik namun dalam 

pelaksanaannya masalah kinerja tidak terlepas dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Untuk itu perlu diadakan evaluasi kinerja untuk 

memperbaiki kinerja manajer pusat laba pada periode berikutnya. 

 

 



 

 

Setelah mengadakan observasi penelitian, penulis menemukan beberapa 

kelemahan dari penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pelaksanaan bisnis 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu sebagai berikut : 

1) Belum mencantumkan kode bagian dalam pencatatannya. 

2) Terdapat pembagian bonus secara merata. 

3) Tidak adanya diferensiasi bisnis. 

4) Kurang memperhatikan perubahan lingkungan bisnis yang sudah berkembang 

dengan adanya kemajuan teknologi. 

5) Kurangnya promosi dan sosialisasi produk pos kepada masyarakat. 

 

5.2 Saran 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan maka penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi PT. Pos Indonesia (Persero), yaitu : 

1. Sebaiknya mencantumkan kode bagian pada kode rekeningnya untuk 

mengetahui pertanggungjawaban masing-masing bagian. 

2. Sebaiknya melakukan pembagian bonus berdasarkan prestasi kerja manajer 

pusat pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerjanya. 

3. Sebaiknya melakukan diferensiasi bisnis dengan kompetitor secara harga, 

kualitas, dan pelayanannya. 

4. Sebaiknya membangun bisnis dengan mengikuti kemajuan teknologi.  

5. Sebaiknya lebih melakukan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk  

pos agar dapat meningkatkan pendapatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 


