
 

 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Penyusunan anggaran operasional pada PT. Anugrah Lahan Baru 

telah memadai, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai 

berikut: 

a. Prosedur penyusunan anggaran biaya operasional yang dilakukan oleh                 

PT. Anugrah Lahan Baru telah efektif, yaitu : 

1) Tahap penyusunan dan penyerahan usulan  

2) Tahap evaluasi 

3) Tahap otorisasi 

b. Prosedur penyusunan anggaran biaya operasional yang dilakukan oleh                 

PT. Anugrah Lahan Baru telah efektif, karena telah sesuai dengan 

karakteristik anggaran, yaitu : 

1) Dinyatakan dalam satuan uang  

2) Mencakup kurun waktu tertentu  

3) Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen 

4) Adanya otorisasi dari pejabat yang berkedudukan lebih tinggi  

5) Anggaran bersifat fleksibel 

6) Adanya pengukuran atas pelaksanaan anggaran 

c. Anggaran biaya operasional yang dilakukan oleh PT. Anugrah Lahan Baru 

telah memenuhi syarat, yaitu: 

1) Adanya organisasi yang sehat 

2) Adanya sistem akuntansi yang memadai  

3) Adanya penelitian dan analisis 

4) Adanya dukungan dari para pelaksana 



 

 



 

 

d. Anggaran biaya operasional yang dilakukan oleh PT. Anugrah Lahan Baru 

telah berguna, yaitu: 

1) Anggaran biaya operasional sebagai alat perencanaan terpadu 

2) Anggaran biaya operasional sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 

perusahaan 

3) Anggaran biaya operasional sebagai alat pengkoordinasian kerja  

4) Anggaran biaya operasional sebagai alat pengawasan kerja 

5) Anggaran biaya operasional sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan 

2. Pengendalian biaya operasional pada PT. Anugrah Lahan Baru 

telah efektif, hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai 

berikut: 

a. Pengendalian biaya operasional dari PT. Anugrah Lahan Baru telah 

dilaksanakan secara efektif, karena terlihat dari cara kerja dalam 

menjalankan proses pengendalian biaya operasional, antara lain: 

1) Membandingkan realisasi anggaran dengan tujuan dan standar yang 

telah ditetapkan 

2) Mempersiapkan laporan realisasi anggaran dan selisih di antara 

keduanya 

3) Menganalisis penyimpangan di antara keduanya dan hubungan operasi 

yang mengakibatkan adanya penyimpangan 

4) Mengembangkan alternatif-alternatif untuk melakukan tindakan 

koreksi akibat adanya penyimpangan 

5) Melakukan tindakan koreksi dari berbagai alternatif 

6) Melakukan tindak lanjut untuk menilai efektivitas dari tindakan 

koreksi yang ditetapkan. 

b. Pengendalian biaya operasional telah dilaksanakan secara efektif karena 

terlihat dari adanya tujuan pengendalian biaya operasional 

3. Anggaran biaya operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas 

pengendalian biaya operasional pada perusahaan hal tersebut dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut: 



 

 

a. Tersedianya suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah. 

b. Membantu manajemen membuat studi awal terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen untuk 

mempelajari secara seksama suatu masalah sebelum diputuskan. 

c. Menyediakan cara-cara untuk memformalisasikan usaha perencanaan. 

d. Mengembangkan iklim “profit minded” dalam perusahaan, mendorong 

sikap kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan 

pemanfaatan sumber-sumber perusahaan. 

e. Membantu mengkoordinasi dan mengintergrasikan penyusunan rencana 

opeas sebagai bagian yang ada pada organisasi. 

f. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali 

secara sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang sudah 

ditentukan. 

g. Mengkoordinasi, menghubungkan, dan membantu mengarahkan investasi 

dan semua usah-usaha organisasi kesaluran yang paling menguntungkan. 

h. Mendrong suatu standar prestasi yang tinggi dan membangkitkan 

semangat bersaing yang sehat. 

i. Menyatukan tujan dan sasara yang merupakan alat pengukur atau standar 

untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen dan 

eksekutif secara individu. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mencoba memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yaitu : 

1. Pengendalian biaya operasional perusahaan minimal dapat dipertahankan dan 

optimalnya harus terus ditingkatkan lagi dengan cara mengevaluasi dan 

menganalisis penyimpangan yang terjadi antara realisasi biaya operasional 

dengan yang dianggarkannya secara teliti dan akurat, agar pengendalian yang 

dihasilkan semakin efektif dan penyimpangan yang terjadi di tahun berikutnya 

bisa lebih kecil. 



 

 

2. Agar penyimpangan realisasi anggaran biaya operasional yang terjadi segera 

mungkin dianalisis untuk diketahui sebab-sebab penyimpangannya, untuk 

selanjutnya dilakukan tindak lanjut sehingga terhindar dari kesalahan yang 

sama pada masa yang akan datang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


