
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan anggaran 

biaya operasional dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional 

pada PDAM Serang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penyusunan anggaran biaya operasional pada perusahaan sudah cukup 

memadai, hal ini dapat dilihat dengan besarnya persentase dari hasil 

kuesioner sebesar 90,37% dan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : 

a. Adanya syarat anggaran, yaitu sebagai berikut : 

1) Adanya organisasi yang sehat 

PDAM Serang memiliki struktur organisasi yang disusun secara jelas 

dan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai 

Tidak adanya kode rekening yang mencantumkan kode bagian. 

Penyusunan kode rekening di PDAM cukup memadai, namun belum 

mencantumkan kode bagian, sehingga tidak dapat diketahui bagian 

yang bertanggung jawab atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan 

dengan kegiatan operasi perusahaan. 

3) Adanya penelitian dan analisa 

PDAM Serang telah melakukan penelitian dan analisa untuk 

menetapkan alat pengukuran prestasi. 

4) Adanya dukungan dari para pelaksana 

Anggaran yang disusun PDAM Serang digunakan sebagai alat yang 

baik bagi manajemen karena adanya dukungan aktif para pelaksana 

dari tingkat atas dan bawah. 

 

 



b. Adanya prosedur penyusunan anggaran, yaitu sebagai berikut : 

1) Menganalisa informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang 

akan mempengaruhi masa depan. 

2) Menentukan perencanaan strategis. 

3) Mengkomunikasikan tujuan organisasi dan rencana jangka panjang 

ke manajer dibawahnya serta komite anggaran. 

4) Memilih taktik, mengkoordinasikan kegiatan, dan mengawasi 

kegiatan. 

5) Menyusun anggaran tiap divisi dan selanjutnya akan diserahkan 

kepada komite anggaran. 

c. Adanya karakteristik anggaran, yaitu sebagai berikut : 

1) Anggaran biaya operasional dinyatakan dalam satuan keuangan. 

2) Anggaran yang disusun perusahaan mencakup jangka waktu satu 

tahun. 

3) Anggaran yang disusun perusahaan berisi komitmen/ kesanggupan 

manajemen dalam menerima tanggung jawab. 

4) Usulan anggaran yang diajukan perusahaan telah ditelaah dan 

disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun 

anggaran. 

5) Anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu. 

6) Adanya pengukuran atas pelaksanaan anggaran. 

2. Pengendalian biaya operasional yang dilakukan oleh PDAM Serang telah 

efektif, hal ini dapat dilihat dengan besarnya persentase dari hasil kuesioner 

sebesar 93% dan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : 

a.  Terdapatnya proses pengendalian yang memadai  

1) Menetapkan anggaran yang berhubungan dengan biaya operasi 

sebagai pedoman kegiatan perusahaan. Adapun anggaran ditetapkan 

dengan standar atau berdasarkan usulan kegiatan. 

2) Pelaksanaan dan pengukuran ditandai dengan adanya laporan dari 

tiap-tiap bagian kepada manajer yang bertanggung jawab sehingga 

dapat diketahui besarnya penyimpangan yang terjadi. 



3) Adanya penilaian dan tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan 

dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya. 

b.  Tercapainya tujuan pengendalian biaya operasi meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1) Tercapainya target operasi yaitu penjualan air bersih dimana 

realisasinya sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan 

perusahaan. 

2) Penyimpangan biaya operasi dimana realisasi biaya telah sesuai 

dengan anggaran dan tidak melebihi batas toleransi yang ditetapkan. 

3. Penyusunan anggaran biaya operasional pada PDAM Serang berperan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian biaya operasional, hal ini dapat 

diketahui dari tercapainya fungsi anggaran biaya operasional, yaitu : 

1) Anggaran biaya operasional digunakan sebagai alat perencanaan yang 

terpadu, sehingga perusahaan dapat dengan mudah untuk melaksanakan 

pengendalian anggaran. 

2) Anggaran biaya operasional digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan perusahaan, sehingga sasaran yang diinginkan perusahaan dapat 

tercapai. 

3) Anggaran biaya operasional digunakan sebagai alat pengkoordinasian 

kerja, dengan demikian semua bagian dapat bekerja sama menuju suatu 

pencapaian sasaran perusahaan. 

4) Anggaran biaya operasional digunakan sebagai alat pengawasan kerja, 

karena dijadikan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaannya. 

5) Anggaran biaya operasional digunakan sebagai alat evaluasi kegiatan 

perusahaan, dengan menganalisis bila terjadi penyimpangan antara 

anggaran dengan realisasinya. 

 

Penulis dalam penelitiannya melihat adanya kelemahan yang dimiliki oleh 

PDAM Serang :  

Penyusunan anggaran biaya operasional di PDAM Serang belum cukup memadai 

hal ini dapat dilihat dengan terpenuhinya hal-hal yang telah diuraikan diatas. 



Namun pada kode rekening perusahaan belum mencantumkan kode bagian, 

sehingga tidak dapat diketahui bagian yang bertanggung jawab atas biaya yang 

terjadi sehubungan dengan kegiatan operasi perusahaan dan kesulitan dalam 

mengendalikan biaya operasional. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan 

sebelumnya, penulis akan mengajukan beberapa syarat perbaikan yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan di masa mendatang, maka saran 

yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya perusahaan dalam mencatat transaksi menggunakan kode 

rekening dan dicantumkan pula kode bagiannya. Pemberian kode ini dapat 

memudahkan dalam mencari rekening yang dibutuhkan, memudahkan 

proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan data akuntansi. 

2. Sebaiknya pelaksanaan pengendalian biaya operasional di PDAM Serang 

lebih ditingkatkan, sehingga pengendalian yang dihasilkan semakin efektif  

dan penyimpangan yang terjadi ditahun berikutnya bisa lebih kecil.   

 


