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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, melalui deskriptif 

jawaban responden, didapatkan bahwa : 

5.1.1. Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen 

 Sistem pengendalian manajemen yang ada di PDAM Kota Bandung, sudah 

cukup efektif. Dilihat dari struktur SPM yang ada di PDAM Kota Bandung, sudah 

cukup baik, dimana adanya kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab 

dalam setiap pelaksanaan kerja, baik itu dari pertanggungjawaban pusat biaya, 

pusat pendapatan, pusat laba maupun pusat investasinya. Sedangkan mengenai 

proses SPM sendiri, PDAM Kota Bandung dalam melaksanakan kegiatan 

kerjanya selalu menyusun kegiatan program kerja berdasarkan prioritas kebutuhan 

untuk tiap-tiap bidang sehingga anggaran yang ditetapkan dapat direalisasikan 

secara efektif dan efisien. 

5.1.2. Kefektifan Pengendalian Biaya Produksi 

 Pelaksanaan pengendalian biaya produksi PDAM Kota Bandung selama 

ini sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pelaksanaan kerja 

PDAM Kota Bandung sudah cukup produktif, dimana adanya kesesuaian biaya 

produksi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program dengan output produk 

yang dihasilkannya. Dengan adanya usaha meminimalisir biaya produksi, PDAM 

Kota Bandung dapat menetapkan standarisasi biaya produksi yang akan datang. 

Output produk PDAM Kota Bandung secara umum dapat memuaskan 

konsumen/pelanggan, karena memiliki produk yang bermutu dan berkualitas. 

Kefektifan pengendalian biaya produksi juga dilihat koordinasi tiap-tiap unit yang 

berjalan dengan baik sehingga anggaran mengenai kegiatan yang dilakukan dapat 

ditetapkan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dalam pelaksanaan program 

tersebut. 
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5.1.3 Pengendalian manajemen sangat bermanfaat terhadap adanya 

pengendalian biaya produksi, dimana hal ini dapat ditunjukkan dengan: 

1. Adanya pengendalian SPM tersebut, kegiatan kerja menjadi terprogram 

dan terencana sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi 

(perusahaan) yang diharapkan.  

2. Penyusunan program kegiatan selalu dapat diperhitungkan dan 

dipertimbangkan dari segi biaya anggaran yang dikeluarkan. 

3. Adanya evaluasi pada proses produksi secara cermat dan tepat sehingga 

hasilnya efektif dan efisien, mendorong adanya pelaporan dan analisis 

dalam penetapan standar mutu, harga produk serta biaya opersional 

produksi di masa yang akan datang.  

4. Adanya perkiraan anggaran biaya yang sesuai dengan prioritas program 

kerja yang akan dilaksanakan sehingga hasil produksinya menjadi optimal, 

5. Dapat melakukan pengontrolan dan pengendalian dalam menjaga agar 

output produk selalu bermutu dan berkualitas sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

6. Mampu memberikan suatu solusi dalam penetapan anggaran setiap 

rencana produksi yang akan dijalankan di kemudian hari. 

Sedangkan dari hasil pengujian statistik, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat manfaat antara Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dengan 

Keefektifan Pengendalian Biaya Produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

semakin baik Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen, maka Pengendalian 

Biaya Produksi akan semakin efektif. Dan jika berasumsi bahwa Pengendalian 

Biaya Produksi dapat menjelaskan perubahan-perubahan dari Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen, maka sebesar 60,06% perubahan-perubahan ataupun 

variansi dari Pengendalian Biaya Produksi yang bisa  dipengaruhi /dijelaskan oleh 

Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen melalui hubungan liniernya, 

sedangkan sebesar 39,94% dijelaskan oleh variabel lain. 
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5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap masalah di atas, 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Realisasi penggunaan anggaran untuk tahun 2005 melebihi anggaran yang 

ditetapkan, sehingga hal ini berakibat kepada penggunaan biaya menjadi 

tidak efektif. Manajemen PDAM hendaknya menekan biaya-biaya yang 

tidak perlu sehingga realisasi anggaran dapat ditekan.  

2. Manajer pusat biaya harus lebih menegakan disiplin anggaran, dengan 

mengutamakan hal-hal yang sangat penting bag peningkatan kinerja 

perusahaan misalnya perlu lebih diperhatikan untuk alat dan teknik 

meteran yang telah usang. 

3. Manajemen perlu melakukan pengawasan yang intensif, baik dari kegiatan 

kantor maupun kegiatan lapangan. Hal ini bertujuan agar mengurangi 

penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai terhadap prosedur dan tata 

cara pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga pengawasan tersebut bertujuan 

agar anggaran yang ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan 

ketetapan anggaran sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


