
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten mengenai anggaran gaji dan upah dan 

efektivitas pengendalian gaji dan upah, penulis mengambil beberapa kesimpulan 

yang disusun sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam 

identifikasi masalah yang menjadi acuan dasar dari maksud dan tujuan penelitian. 

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.  Proses penyusunan dan penerapan anggaran pada PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten telah dilaksanakan dengan memadai karena PT PLN 

mempunyai kebijakan dan pedoman sebagai dasar penyusunan anggaran. Hal 

ini didukung dengan adanya dasar penyusunan anggaran yaitu Peraturan 

Pemerintah No. 17 Tahun 1990, bagian Tujuh Pasal 20 tentang penyusunan 

anggaran dan Surat Edaran No.501/PST/1987, tentang RKAP (Rencana Kerja 

Anggaran Perusahaan). Dasar penyusunan tersebut digunakan sebagai petunjuk 

pelaksanaan pengawasan atau pengendalian anggaran yang terdapat pada Surat 

Edaran No. 013/PST/80 tanggal 23 Februari 1980, tentang laporan Realisasi 

Anggaran Tunai dan Edaran Direksi No. 009A.E/82/DIR/1994 tanggal 1 

Agustus 1994, tentang Batasan Operasi dan Biaya Investasi.  

2. Efektivitas pengendalian gaji dan upah yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa barat dan Banten cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

perbandingan anggaran dan realisasi gaji dan upah PT PLN selama tahun 2007, 

dimana realisasi anggaran melebihi atau di atas jumlah anggaran sebesar 

21.419.033 atau 2.88%. Selisih tersebut masih dapat ditoleransi, karena batas 

toleransi penyimpangan anggaran yang ditetapkan perusahaan adalah 10%. 

Kendati demikian, realisasi anggaran triwulanan menunjukan selisih yang 

cukup besar yaitu pada Daftar Realisasi Anggaran Gaji dan Upah Triwulan I 

terdapat selisih sebesar 40.288.437 atau 42,1% melebihi anggaran dan pada 



Triwulan II terdapat selisih sebesar 64.678.701 atau 53,5% melebihi anggaran. 

Namun pada Triwulan III dan IV menunjukkan hasil sebaliknya. Pada 

Triwulan III terdapat selisih sebesar 45.545.205 atau 17.8% di bawah anggaran 

dan pada Triwulan IV terdapat selisih sebesar 3.809.374 atau 1.8% di bawah 

anggaran. 

3. Anggaran gaji dan upah PT PLN (Persero) telah berperan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian gaji dan upah, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil 

koefisien determinasi yaitu sebesar 46% yang artinya bahwa besarnya 

kontribusi peranan anggaran gaji dan upah terhadap efektivitas pengendalian 

gaji dan upah adalah sebesar 46% sedangkan sisanya 54% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Barat dan Banten, penulis mencoba memberikan saran bagi PT 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dan juga bagi peneliti 

selanjutnya, sebagai berikut: 

1.  Saran bagi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

• Untuk bagian perencanaan, lakukan perencanaan yang matang dengan 

memperhatikan data atau pengalaman masa lalu yang berguna untuk 

penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Apabila terjadi perubahan yang 

signifikan pada saat tahun berjalan, seperti di triwulan pertama dan kedua 

yaitu biaya pegawai dan biaya rupa-rupa, maka perlu dilakukan evaluasi 

oleh bagian anggaran dan keuangan dan revisi apabila disetujui oleh pihak 

yang lebih tinggi. 

• Apabila peyimpangan yang terjadi kurang dari 10% maka tidak perlu  

dilakukan tindak lanjut terhadap peyimpangan anggaran tersebut. 

Sebaliknya apabila penyimpangan yang terjadi lebih dari 10% maka 

sebaiknya dilakukan tindakan terhadap penyimpangan anggaran agar 

efektivitas pengendalian gaji dan upah untuk periode selanjutnya dapat lebih 

baik. Tindak lanjut tersebut dapat berupa menyusun anggaran gaji dan upah 



yang lebih realistis lagi dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal 

seperti tenaga kerja yang dimiliki perusahaan baik jumlahnya maupun 

keahliannya, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, dan 

sebagainya, bukan hanya terfokus pada biaya gaji dan upah yang lalu saja. 

• Untuk bagian pengendalian, pengendalian harus ditingkatkan lagi karena 

dilihat dari Perbandingan anggaran dan realisasi gaji dan upah PT PLN 

tahun 2007 realisasi melebihi anggaran, ini artinya ada biaya-biaya yang 

tidak dimonitor dengan baik oleh bagian anggaran dan keuangan. 

2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

• Peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah peranan anggaran gaji dan 

upah dalam menunjang efektivitas pengendalian gaji dan upah, penulis 

menyarankan agar memperbanyak indikator penelitian dimana anggaran gaji 

dan upah dan efektivitas pengendalian gaji dan upah tidak terbatas pada 

indikator yang penulis lakukan dalam penelitian. 

• Untuk penelitian selanjutnya, dapat memperluas dan menambah jumlah 

sampel atau responden yang akan diteliti dan melakukan penelitian yang 

lebih mendalam lagi. 

• Untuk indikator pengendalian gaji dan upah (variabel Y) sebaiknya diganti 

karena indikator yang penulis gunakan di skripsi ini kurang tepat.  

• Selain itu, penulis menyarankan untuk menambah atau memperpanjang 

tahun amatan.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


