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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan dalam proposisi penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana tentang penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai alat untuk menilai kinerja manajer 

departemen produksi. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dan dibahas pada bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Selama ini departemen produksi pada PT. “X” di Sidoarjo telah 

melakukan penilaian kinerja manajer, namun jika dikaitkan dengan 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban kontemporer sebagai alat 

penilaian kinerja manajer maka penilaian kinerja yang dilaksanakan 

belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akuntansi 

pertanggungjawaban kontemporer. 

2. Sistematika anggaran yang selama ini diterapkan oleh PT. “X” di 

Sidoarjo belum disusun bagi masing-masing tingkatan manajemen, 

namun proses penganggaran telah berjalan dengan adanya fungsi 

akuntansi yang memiliki peran sebagai departemen anggaran.  

3. Belum adanya penerapan klasifikasi biaya terkendali dan biaya tak 

terkendali.  
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4. PT. “X” di Sidoarjo telah menerapkan pemberian kode rekening 

untuk masing-masing jenis perkiraan dan biaya, namun belum 

sepenuhnya sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungajawaban.  

5. Belum adanya penyusunan laporan pertanggungjawaban perusahaan 

berdasarkan masing-masing tingkatan manajemen. Manajer 

departemen produksi hanya menyusun laporan kinerja yang berisi 

atas realisasi dari target-target yang telah ditentukan.  

6. Selama ini pengukuran penilaian kinerja atas ukuran kinerja 

keuangan yang berupa pertanggungjawaban manajer atas realisasi 

anggaran kurang diperhatikan oleh manajemen puncak, sehingga 

sering kali terjadi over budgeting di departemen produksi. 

7. Proses penilaian kinerja pada PT „X“ di Sidoarjo menggunakan 

faktor keuangan dan no keuangan secara seimbang. 

1.2 Keterbatasan 

Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan sebagai responden sangatsulit untuk diamati 

sebagai sample karena terbatasnya perusahaan yang 

bersedia memberikan informasi tentang data biaya 

2. Peneliti masih harus menggali data dengan pihak lain 

yang terkait juga dapat memperoleh melalui jaringan 

internet 
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5.3.  Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan supaya penilaian kinerja manajer 

departemen produksi pada PT. “X” di Sidoarjo dapat dilaksanakan sesuai 

dengan konsep sistem akuntansi pertanggungjawaban kontemporer adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sistematika penyusunan anggaran yang participative 

budget, bukan semi-participative budget. Jadi manajer tidak lagi 

bertindak sebatas memberikan usulan anggaran, tetapi juga berperan 

serta atas penetapan anggaran yang akan dialokasikan. Hal ini dapat 

menempatkan anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan tetapi 

juga sebagai alat pengendalian dan penilaian kinerja manajer. 

2. Adanya pemisahan antara biaya yang terkendali dan biaya yang tak 

terkendali sehingga realisasi biaya yang terjadi di suatu pusat 

pertanggungjawaban dapat ditelusuri dan dapat diminta 

pertanggungjawabannya kepada manajer suatu pusat 

pertanggungjawaban. 

3. Susunan kode rekening yang selama ini digunakan oleh perusahaan 

harus diperluas yang meliputi kode organisasi, kode biaya terkendali 

dan biaya tak terkendali. Kode rekening ini akan membantu pihak 

manajemen dalam menilai kinerja masing-masing bagian. 

4. Sistematika pelaporan pertanggungjawaban sebaiknya dilaksanakan 

mulai dari tingkatan manajemen yang terendah hingga tingkatan 

tertinggi sehingga pihak manajemen dapat dengan segera 
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memperoleh informasi mengenai pertanggungjawaban biaya serta 

memudahkan proses pengendalian dan penilaian kinerja. 

5. Perubahan dalam sistematika penyusunan anggaran dan sistematika 

pelaporan pertanggungjawaban di PT. “X” di Sidoarjo dapat 

mewujudkan suatu pengendalian dan penilaian kinerja manajer yang 

berdasarkan ukuran-ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan 

sesuai dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban kontemporer. 
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