
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Perkebunan Nusantara VIII 

(Persero) serta pembahasan yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dengan 

masalah yang dibahas, dapat ditarik simpulan bahwa : 

1. Anggaran Kas PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah disusun dan 

diterapkan secara memadai. Hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan anggaran kas pada PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

telah memenuhi syarat anggaran yang baik, antara lain : 

 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki struktur organisasi 

yang sehat, karena struktur organisasi di perusahaan terdapat 

pembagian tugas dan fungsional yang jelas 

 Adanya sistem akuntansi yang memadai pada PT Perkebunan 

Nusantara VIII (Persero) 

 Anggaran kas yang disusun telah berdasarkan pada penelitian dan 

analisis yang akurat 

 Adanya dukungan aktif dari semua tingkatan manajemen dalam 

penyusunan anggaran kas 

b. Penyusunan anggaran kas PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) telah 

memenuhi karakteristik anggaran, antara lain : 

 Anggaran kas dinyatakan dalam satuan keuangan yaitu dalam Rupiah 

 Anggaran kas mencakup jangka waktu periode satu tahun 

 Anggaran kas disusun melalui pendekatan bottom-up, maka tiap 

tingkatan memiliki kesepakatan bersama sehingga anggaran kas 

berisikan komitmen dan kemampuan manajemen. 

 Usulan aggaran selalu ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 

berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran 



 Sebelum disetujui, koreksi terhadap anggaran sudah dilakukan secara 

bersama-sama dan bertahap sehingga RKAP diharapkan sudah 

sempurna dan tidak perlu dilakukan koreksi lagi setelah RKAP 

disahkan 

 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) selalu melakukan analisis 

selisih antara anggaran dan realisasi secara berkala sebagai bentuk 

pelaksanaan pengendalian 

2. Pengendalian kas yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 

sudah memadai, hal ini dapat diketahui dan pelaksanaan pengendalian kas 

yang telihat dari cara kerja dan menjalankan proses pengendalian kas, antara 

lain : 

a. Melakukan perbandingan antara realisasi dengan anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya 

b. Menyiapkan laporan kinerja yang berisikan hasil realisasi, anggaran dan 

selisih darri kedua angka tersebut 

c. Menganalisis penyimpangan antara hasil aktual dengan hasil yang 

direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan tersebut. 

d. Mencari dan mengembangkan tindakan alternatif untuk mengatasi masalah 

dan belajar dari pihak lain yang telah sukses di suatu bidang tertentu. 

Misalnya, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak, maka perusahaan 

khususnya pabrik melakukan pengefisienan penggunaan bahan bakar 

minyak untuk mengurangi pengeluaran yang berlebih tanpa mengurangi 

produktivitas pabrik. 

e. Memilih (Tindakan Koreksi) dari kumpulan alternatif yang ada dan 

menetapkan tindakan koreksi yang ditetapkan. Alternatif yang dipilih 

adalah melakukan subsidi silang diantara pos-pos pengeluaran yang ada. 

f. Melakukan tindak lanjut atas perbaikan-perbaikan  yang telah dilakukan 

untuk menilai bahwa pengendalian kas telah efektif dan telah sesuai 

dengan tujuan dan standar yang ditetapkan oleh PT Perkebunan Nusantara 

VIII (Persero). 



3. Anggaran telah berfungsi secara efektif dalam mengendalikan kas. Hal ini 

dapat diketahui dari : 

a. Anggaran kas merupakan perencanaan terpadu, karena digunakan sebagai 

alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan 

pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh 

terutama aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas. 

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, anggaran kas membuat 

pelaksanaananggaran berjalan dengan koordinasi kerja yang baik. 

c. Sebagai alat pengawasan kerja, maka secara berkala dilakukan 

perbandingan antara realisasi kas dengan anggaran kas, lalu dilakukan 

analisis penyebab terjadinya penyimpangan. 

d. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Hasil analisis penyebab 

penyimpangan tersebut dievaluasi, sehingga dapat dilakukan tindakan 

perbaikan, khususnya pada penyimpangan tang bersifat negaif. 

e. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran kas PT 

Perkebunan Nusantara VIII (Persero) menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas sehingga arus kas 

tidak menyimpang dari target yang ditetapkan. 

Selain hal tersebut di atas, penulis temukan kelemahan yaitu tidak adanya 

penetapan standar ukuran batas maksimal penyimpangan realisasi dari 

anggarannya. 

 

5.2 Saran 

 Sesuai dengan kelemahan yang ditemukan tersebut di atas, maka penulis 

mencoba memberikan saran yang diharapkan akan dapat dijadikan bahan 

masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan dalam penyusunan dan penerapan anggaran kas 

perusahaan. 

 Saran yang penulis ajukan yaitu perusahaan sebaiknya menetapkan standar 

ukuran penyimpangan realisasi dari anggarannya. Dengan adanya standar tersebut 

diharapkan pengendalian kas menjadi lebih efektif. Pengendalian kas harus 



ditingkatkan lagi dengan mengevaluasi dan menganalisis penyimpangan yang 

terjadi antara realisasi dengan yang dianggarkan secara teliti dan akurat, agar 

pengendalian yang dihasilkan semakin efektif dan penyimpangan yang terjadi di 

tahun berikutnya menjadi lebih realistis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


