
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab 

sebelumnya, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.       Untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai Peranan sistem informasi akuntansi 

pertanggungjawaban menilai kinerja manajer budget control NWS PT Telkom telah 

dilaksanakan dengan memadai. Maka, penyusun melakukan penilaian yang diterapkan 

dengan menggunakan metode deskriptif analaitik untuk memberikan gambaran 

keadaan yang sebenarnya dengan cara mengumpulkan data, maupun  uji kuisoner 

sebanyak 28 pertanyaan valid yang kemudian disusun dan diolah.  

        Hasilnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban sangat berperan dalam menilai 

kinerja manager. hal ini dapat dilihat dari adanya kelengkapan syarat-syarat 

penerapan  akuntansi Pertanggungjawaban    yang berperan dalam penilaian kinerja, 

diantaranya yaitu dengan adanya: 

1. Pusat-pusat Pertanggungjawaban 

2. Standar yang digunakan Sebagai Tolak Ukur Kinerja Manajer 

3. Kinerja Manajer diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan 

anggaran 

4. Manajer secara individual diberikan penghargaan atau hukuman 

 Dikatakan pula sistem akuntansi pertanggungjawaban sangat berperan dalam 

menilai kinerja manager, karena berdasarkan jawaban responden atas kuisioner  yang 

menyatakan setuju bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban sangat memadai 

dalam menilai kinerja manager sebanyak 83,47 %.  Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis tersebut, penulis memperoleh hasil sebagai berikut: sistem akuntansi 

pertanggungjawaban sangat berperan dalam menilai kinerja manager pada PT. 

Telkom dan telah dilaksanakan secara efektif dan memadai.  

2.          Sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban, pada budget control NWS 

sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Karakteristik Akuntansi 

Pertanggungjawaban yang efektif yang meliputi Struktur organisasi yang dipimpin 

oleh seorang Direktur Utama yang dibantu oleh para Direksi. Adanya pembuatan 



 
 

anggaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk tujuan kontinuitas merupakan 

kebiasaan yang dilakukan oleh perusahaan, adanya dasar yang digunakan oleh PT 

Telkom Tbk. dalam menentukan suatu biaya terkendali dan tidak terkendali adalah 

wewenang manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan untuk dapat 

mempengaruhi secara signifikan terhadap suatu biaya.  

 Pemberian kode untuk setiap jenjang organisasi yang ada di PT Telkom Tbk. 

didasarkan atas buku pedoman/manual book yang ditetapkan Direksi dan disesuaikan 

dengan struktur organisasi. Untuk memperlancar kegiatan akuntansi biaya terutama 

dalam hal pengendalian, maka ditetapkan adanya pusat-pusat pertanggungjawaban.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang bergunabagi pihak-pihak kepentingan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Budget control NWS  PT. Telkom Tbk : 

Penulis sampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan efektivitas kinerja manager budget control NWS, yaitu: 

1. Manajer pusat pertanggungjawaban sebaiknya lebih meningkatkan keakuratan 

lagi dalam penggolongan biaya sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

menyusun program anggaran keuangan agar lebih mudah untuk dikendalikan  

2. Sebaiknya sistem pelaporan informasi akuntansi pertanggungjawaban telah 

memisahkan antara anggaran dengan realisasi, hal ini untuk menghindari 

perbedaan antara anggaran dengan realisasi. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya : 

Penelitian selanjutnya dapat memperluas wawasan dan pemikiran mengenai peranan 

sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban menunjang efektivitas kinerja 

manajer penganggaran pada PT Telkom Tbk, maupun perusahaan-perushaan yang 

sejenis, sehingga dapat memberikan perbandingan guna memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja perusahaan pada tahun berikutnya. 

 

 


