
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Perusahaan “X” telah melakukan penyusunan anggaran biaya produksi 

yang cukup memadai dimana telah terpenuhinya syarat-syarat 

penyusunan anggaran dan karakteristik anggaran 

a).  Terpenuhinya syarat-syarat penyusunan anggaran yaitu 

• Adanya organisasi perusahaan yang sehat 

Struktur organisasi perusahaan “X” telah membantu fungsional 

dengan jelas dan telah menentukan gars wewenang dan 

tanggung jawab yang tegas 

• Adanya sistem akuntansi yang memadai 

- Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 

realisasinya sehingga dapat diperbandingkan 

- Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai 

realisasi anggaran 

- Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggung jawaban 

• Adanya penilaian dan analisa 

Penilaian dan analisa yang dilakukan ole perusahaan “X” dapat 

membantu untuk menetapkan alat pengukur prestasi, sehingga 

anggaran dapat digunakan untuk menganalisa prestasi 

• Adanya hubungan para pelaksana 

Terdapatnya dukungan aktif dari para pelaksana tingkat bawah 

maupun atas dalam penyusunan anggaran, sehingga anggaran 

dapat digunakan sebagai alat yang baik bagi manajemen 

 

 

 

 



b). Terpenuhinya karakteristik anggaran yaitu 

• Anggaran dinyatakan dalam satuan uang  

• Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun 

• Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, 

artinya bahwa manajer setuju untuk menerima tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran 

• Usulan anggaran dievaluasi dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran 

• Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi 

tertentu 

• Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan 

dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan 

2. Efisiensi biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan “X” telah 

melalui proses pengendalian yang tepat, karena sudah menerapkan: 

• Analisis sistem pelaporan yang menunjukkan biaya aktual yang 

terjadi setiap bulannya  

• Analisis sistem pelaporan produksi baik dari  awal pengolahan, 

proses hingga hasil akhir atau konsentrat apakah efektif dan efisien 

terhadap hasil kinerja yang telah yang dicapai   

• Analisis sistem pelaporan mengenai setiap perkembangan aktivitas 

baik dari mulai  aktivitas penambangan hingga pengiriman 

konsentrat ke kapal  untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja 

baik dari segi teknis ataupun karyawan itu sendiri seperti 

menerapkan kedisiplinan waktu serta prosedur standar yang wajib 

harus ditaati  

• Analisis sistem pelaporan mengenai masa umur ekonomis jam 

kerja mesin, peralatan dan  perlengkapan lainnya  

 

 

 



• Dalam jangka waktu tertentu harus dilakukanya evaluasi dan 

analisis, serta penerapan asumsi harga yang tepat agar dapat 

dilakukannya efisiensi biaya dikarenakan fluktuasi harga pasar 

terhadap harga bahan bakar, peralatan lainnya 

• Setiap hasil akhir yang diperoleh harus dievaluasi dan dianalisis 

kembali apakah mengalami tingkat keseimbangan yang wajar 

antara jumlah mineral batuan yang diolah dengan hasil konsentrat 

yang dihasilkan  

• Analisis terhadap masa umur ekonomis peralatan yang digunakan, 

apakah masih efektif dan efisien untuk digunakan  

• Analisis terhadap indikasi-indikasi pendukung lainnya dan 

membuat beberapa solusi alternatif dari permasalahan yang ada, 

dan memilih solusi yang tepat dari berbagai alternatif tersebut. 

• Berdasarkan analisis anggaran dan aktualisasi secara keseluruhan 

biaya produksi mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini 

didukung karena proses perencanaan penambangan yang lebih 

terencana dan terorganisir, sesuai dengan tabel analisis anggaran 

dan aktulisasi.  

3. Zero based budget diperusahaan “X” telah berpengaruh terhadap 

efisiensi biaya produksi berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang 

diajukan pada 10 orang responden, maka  

• Koefisien korelasi (r) untuk perusahaan ”X”, sebesar 0,791 Hal ini 

mengandung arti bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan 

variabel Y korelasi kuat (menurut standar 0,600-0,799). 

• Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 62,568% 

mengandung arti bahwa Zero based budget mempengaruhi 

efisiensi biaya produksi sebesar 62,568%. 

 

 

 



• Nilai t hitung (3,656) > t tabel (2,306) dan berdasarkan hasil pengujian 

tersebut maka Ha diterima dan Ho ditolak karena t hitung > t tabel, 

artinya bahwa Zero based budget mempengaruhi efisiensi biaya 

produksi. 

 

5.2 Saran 

• Sebaiknya perusahaan membuat analisis selisih biaya consumable, 

analisis selisih biaya Tenaga Kerja Langsung dan analisis selisih biaya 

maintenance, sehingga dapat diketahui lebih rinci perbedaan yang 

terjadi akibat perubahan harga maupun kuantitas pada tahapan 

produksi pertambangan dalam tempo tertentu 

• Sebaiknya perusahaan mengadakan suatu kerjasama dengan perguruan 

tinggi mengenai sistem akuntansi pertambangan dikarenakan pada 

realitanya para mahasiswa khususnya Program Studi Jurusan 

Akuntansi memiliki sedikit pengetahuan mengenai sistem akuntansi 

pertambangan.  

• Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan analisis 

perbandingan antara Historikal Budget dengan Zero Based Budget dan 

penelitian juga dilakukan pada perusahaan-perusahaan pertambangan 

lainnya agar dalam menganalisis dapat lebih baik dan lebih 

generalisasi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


