
KESIMPULAN DAN SARAN

1.Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis sampaikan 

kesimpulan dan saran untuk perbaikan atas masalah-masalah 

yang ada di perusahaan obyek skripsi ini.

Setelah penulis menguraikan bab-bab sebelumnya de

ngan rinci, maka hipotesa kerja yang penulis ajukan dapat 

diterima. Bertitik tolak dari bab-bab sebelumnya, maka da

pat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Perusahaan "X" yang berlokasi di Jakarta merupakan pe

rusahaan jasa yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan 

akta pendirian dari Notaris Musyaffak dan menjadi rekan- 

an Pemerintah Daerah Tingkat II Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta. Pendirian Perusahaan "X" ini didirikan pada 

tahun 1979.

b. Bidang usaha Perusahaan "X" ini adalah jasa konstruksi 

bangunan, instalasi listrik, jalan raya dan pekerjaan 

sipil lainnya. Dalam operasi perusahaan selalu dimulai 

dari penyusunan anggaran biaya. Anggaran biaya yang 

maksud digunakan sebagai dasar untuk melakukan penawaran 

proyek.

c. Permodalan Perusahaan "X" ini adalah modal para komi- 

saris (pemilik) sebagai modal setoran dan hutang pada 

bank untuk menutup kekurangan dana yang terjadi.

d. Dalam penyusunan anggaran biaya proyek Perusahaan '■X'1 

menghitung taksiran atas biaya bahan baku, biaya tenaga

BAB V

70

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENETAPAN ESKALASI ... DIDIK JOKO



71

kerja dan biaya tidak langsung.

e. Taksiran biaya bahan baku, didasarkan atas rencana kebu

tuhan teknis tanpa memperhitungkan kemungkinan terja- 

dinya penambahan yang diakibatkan oleh pengaruh luar, 

sedangkan penetapan harga bahan baku didasarkan pada 

harga yang ada pada saat penyusunan anggaran tanpa mem- 

perhitungkan kemungkinan kenaikan harga bahan baku yang 

bersangkutan

f. Penetapan taksiran biaya tenaga kerja diperhitungkan 

dengan menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek serta tarip upah yang sudah diten

tukan. Penetapan ini tanpa memperhitungkan kemungkinan 

kerja melebihi atau diluar jam kerja yang sebenarnya.

g. Penaksiran atas biaya tidak langsung dikaitkan dengan 

pelaksanaan proyek dan dengan mempertimbangkan karakter- 

istik biaya tidak langsung yang akan dikeluarkan.

h. Pada saat akhir periode akuntansi bangunan (proyek) yang 

belum selesai dihitung nilainya dengan menggunakan me

tode penilaian prosentase penyelesaian. Dengan cara 

menghitung besaran biaya yang telah dikeluarkan dan mem- 

bandingkan dengan total biaya yang harus dikeluarkan 

(dalam anggaran biaya) untuk proyek yang bersangkutan.

i. Perusahaan belum membuat taksiran biaya proyek yang mem

pertimbangkan kemungkinan perubahan harga dan kuantitas 

bahan baku yang diperlukan, sehingga pada proyek-proyek 

tertentu anggaran biaya proyek yang disusun oleh PT "X" 

relatif jauh berbeda dengan realisasi biaya yang ter-
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jadi.
j. Akibat dari tidak diperhitungkannya adanya kecenderungan 

kenaikan harga bahan bangunan yang terjadi, adalah:

- Perencanaan biaya yang ada menjadi kurang tepat, se- 

hingga fungsi anggaran biaya sebagai sarana pengenda- 

lian tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

- Pada pengambilan keputusan penawaran harga proyek yang 

didasarkan pada anggaran biaya tersebut menjadi kurang 

tepat.

- Pada saat penilaian bangunan yang didasarkan pada be- 

saran biaya yang dikeluarkan sampai saat penilaian di

lakukan, menjadikan nilai yang diperoleh atas bangunan 

tersebut tidak menceminkan nilai sekarang dari bangun

an yang bersangkutan.

2. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebe

lumnya, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai beri

kut :

a. Perusahaan hendaknya mempertimbangkan dalam penyusunan 

anggaran biaya proyek untuk memperhitungkan adanya ke

cenderungan kenaikan harga bahan-bahan bangunan yang 

akan diperlukan. Dengan demikian anggaran yang disusun 

akan berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai sa

rana untuk melakukan penawaran yang baik dan pengenda- 

lian biaya.

b. Untuk melakukan taksiran harga bahan-bahan bangunan di
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masa mendatang, dapat digunakan data harga-harga yang

telah lalu dan dengan bantuan metode perhitungan statis- 

tik dapat diolah untuk memperkirakan besaran harga yang 

akan terjadi pada waktu yang diperlukan selama palaksa- 

naan proyek.

c. Data pendukung diperlukan untuk membantu analisis harga 

bahan bangunan dapat diperoleh dengan mengumpulkan/men- 

cantumkan setiap perubahan harga yang terjadi atas bahan 

bangunan dan digunakan sebagai data perusahaan, sehingga 

sewaktu-waktu diperlukan dapat dipakai.

d. Untuk tujuan berjaga-jaga, dalam penyusunan anggaran 

proyek seharusnya perusahaan membuat pos beaya cadangan, 

untuk digunakan bila ada perubahan (penambahan) kuanti

tas pemakaian bahan atau jam kerja.
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