
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT Pindad 

(Persero) dan didukung teori-teori dari berbagai literatur yang telah dipelajari 

serta pembahasan yang telah penulis sajikan, ada beberapa kesimpulan yang 

penulis kemukakan, yaitu : 

 

5.1.1. Prosedur Penyusunan Anggaran  

 Prosedur penyusunan anggaran biaya secara keseluruhan di PT Pindad 

(Persero) sudah cukup baik, sudah memperhatikan aspek perencanaan dengan 

pembuatan rencana-rencana kerja yang matang dari tiap unit atau bagian sebagai 

bahan pertimbangan & perhitungan anggaran perusahaan secara keseluruhan. Dan 

memperhatikan juga aspek pengendalian dimana semua bagian berusaha 

mengendalikan kegiatan operasionalnya, hal ini  dapat dilihat dari biaya yang 

dikeluarkan tidak terlalu jauh menyimpang dari anggaran. 

Proses penyusunan anggaran di PT Pindad (Persero)  menggunakan sistem 

Bottom Up Approach dimana ada keterlibatan dari setiap unit atau bagian dalam 

perusahaan tersebut. Keterlibatan ini dimaksudkan untuk mendorong timbulnya 

rasa tanggung jawab dari para pelaksana anggaran untuk melaksanakan anggaran 

dengan sebaik-baiknya karena anggaran tersebut merupakan keputusan bersama. 

 

5.1.2. Pelaksanaan Anggaran  

Pelaksanaan anggaran di PT Pindad (Persero) berjalan dengan baik, karena 

telah dibentuk struktur organisasi yang jelas, yang disertai dengan uraian tugas, 

dan wewenang dari masing-masing pelaksana anggaran serta adanya komunikasi 

untuk menyampaikan setiap perkembangan pelaksanaan anggaran tersebut. 

 PT Pindad (Persero) sudah melakukan pelaksanaan anggaran biaya 

dengan baik, dimana dalam proses pelaksanaannya telah melibatkan semua bagian 

 



atau unit yang ada dalam perusahaan, terutama peran serta para manajer sebagai 

pelaksana anggaran. 

Adanya evaluasi atas laporan mengenai anggaran dan realisasinya yang 

dilakukan setiap akhir periode yang gunanya sebagai tindakan perbaikan atau 

koreksi jika terjadi selisih atau penyimpangan.  

 

5.1.3. Hubungan  Pelaksanaan Anggaran Biaya Dengan Tingkat Perolehan 

Laba 

 Pengaruh  Pelaksanaan Anggaran Biaya terhadap Tingkat Perolehan Laba 

adalah sebesar 72,25%, sedangkan faktor-faktor lain yang tidak dibahas oleh 

peneliti adalah sebesar 27,75%. 

 Selain itu melalui Analisis Regresi diperoleh nilai a = 78,8 mengandung 

pengertian bahwa pada saat anggaran biaya (X)=0, maka perubahan pada tingkat 

perolehan laba (Y) adalah 78,8. Sedangkan nilai b = 0,127 mengandung 

pengertian bahwa setiap terjadi perubahan dalam anggaran biaya sebesar X, maka 

akan menyebabkan kenaikan tingkat perolehan laba (Y) sebesar 0,127. 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan statistik uji t, diperoleh nilai 

t(hitung) sebesar 3,9. Sedangkan besarnya t(tabel) untuk n = 8, α = 0,05 untuk 

derajat  kebebasan (DF =6) adalah sebesar 2,447. Maka dapat disimpulkan bahwa 

t(hitung) 3,9 > t(tabel) 2,447. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

pelaksanaan anggaran biaya dengan tingkat perolehan laba. 

 

5.2. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

penulis akan mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat berguna 

bagi perusahaan maupun peneliti selanjutnya. 

 

5.2.1. Bagi Perusahaan 

 Peran serta Manajer tingkat atas (Direksi dan Dekom) dalam pelaksanaan 

anggaran diharapkan agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga Manajer tingkat atas 

 



tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberikan otorisasi tetapi juga dapat 

bekerja sama dengan unit manajer serta para pelaksana anggaran lainnya dalam 

melakukan pengawasan selama proses pelaksanaan anggaran berlangsung. 

 PT Pindad (Persero) dalam hal penyusunan anggarannya sudah cukup 

baik, sudah membentuk suatu komite anggaran yang disebut Sekretariat yang 

anggotanya terdiri atas para manajer untuk mengkoordinir penyusunan 

anggarannya dan diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. 

 

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Penulis menyarankan agar dilakukan pemilihan objek penelitian yang 

berbeda, dan  pengambilan ukuran sampel yang lebih besar serta digunakan 

indikator-indikator  yang lain sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


