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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah diperoleh maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur Penyusunan Anggaran yang ada di PT Industri Telekomunikasi 

Indonesia adalah: 

a. Direksi menetapkan dasar dan asumsi RKAP sebagai acuan pelaksanaan; 

b. Divisi Akuntansi mempersiapkan formulir isian RKAP beserta data-data yang 

dibutuhkan; 

c. Tahap pendistribusian dan pengisian formulir isian RKAP kepada setiap unit 

/ divisi dan menjabarkannya dalan Rencana Kerja dan Anggaran Unit / Divisi 

(RKAU); 

d. Pengumpulan formulir RKAU dan dikonsolidasi oleh divisi akuntansi; 

e. Tahap Evaluasi Rekonsiliasi oleh divisi akuntansi dan akan diberikan kepada 

Direksi, apabila ada kesalahan maka harus diadakan perbaikan yang 

disampaikan dalam rapat koordinasi; 

f. Penyusunan draft RKAP oleh divisi akuntansi dan disampaikan kepada 

Direksi, apabila ada kekurangan maka diperlukan perbaikan; 

g. Diadakannya rapat dengan komisaris untuk persetujuan pokok-pokok dalam 

RKAP, kemudian diadakan rapat staff atau pra RUPS untuk membahas 

RKAP, barulah kemudia diadakan RUPS; 
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h. Setelah RKAP disahkan maka anggaran perusahaan dialokasikan per triwulan 

dan dibuat oleh setiap divisi dan anak perusahaan yang kemudian akan 

dikonsolidasi oleh divisi akuntansi dan akhirnya disampaikan kepada 

pemegang saham. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) pada tahun 2010 adalah: 

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 5% 

b. Tingkat Inflasi 5% 

c. Tingkat Suku Bunga Dana / Deposito Rupiah 7% 

d. Tingkat Suku Bunga Kredit (KMK) Rupiah 7% 

e. Nilai Tukar Vallas $1: Rp. 10.000 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian  ini  dilakukan pada satu instansi saja yaitu PT Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero). Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan untuk objek di luar penelitian. Hasil penelitian mungkin akan 

berbeda untuk perusahaan lain.   

2. Penarikan kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang   

dikumpulkan   melalui  penggunaan  instrumen  secara  tertulis, sehingga 

kemungkinan terjadinya  bias akibat perbedaan situasi dan kondisi. 
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5.3. Saran 

Terdapat beberapa saran dan rekomendasi dari peneliti sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah perusahaan yang akan diteliti, baik 

perusahaan swasta atau BUMN. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan topik ini menjadi penelitian yang 

mengandung variabel X dan Y. 


