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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan 

sebagaimana terurai pada BAB IV, dari hasil pembahasan penyusun dapat 

mengambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian manajemen pada UP Saguling 

telah memadai. Pengambilan kesimpulan ini didasarkan kepada hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Adanya struktur sistem pengendalian manajemen yaitu sebagaimana 

tergambar dengan jelas pada bagan organisasi terdapatnya Manajer 

sebagai pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab pada bidangnya dan disertai juga dengan pembagian 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab (job description) untuk setiap 

fungsi yang ada pada UP Saguling. 

2. Adanya proses sistem pengendalian manajemen, hal ini terlihat dengan 

terselenggaranya proses-proses sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Pada UP Saguling perencanaan adalah langkah awal sebelum 

pelaksanaan operasional perusahaan, yaitu dengan mendata dan 

menyusun rencana kerja bersamaan dengan menyusun anggaran, 

yang pada perusahaan ini langkah tersebut dikenal dengan 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 
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Dengan demikian RKA yang seterusnya oleh UP Saguling 

dijadikan alat kendali pelaksanaan, pedoman kerja, dan dijadikan 

pusat arah tujuan operasi perusahaan. 

b. Pelaksanaan dan Evaluasi 

Dengan diterimanya Penetapan RKA UP Saguling dari induk 

organisasi yaitu PT Indonesia Power, General Manager melakukan 

langkah-langkah untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan seperti 

yang tertuang dalam Penetapan RKA UP Saguling. Adapun 

langkah-langkah yang diambil General Manager antara lain adalah: 

1. Memberikan pengarahan kepada seluruh Manajer UP Saguling 

dan Kepala PLTA agar merealisasikan hal-hal seperti yang 

tertuang pada Penetapan RKA UP Saguling. 

2. Membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan 

Jasa serta Panitia Pengawas Mutu dan Jasa. 

Selanjutnya General Manager melakukan evaluasi bersama 

Manajer-manajer terhadap laporan-laporan pelaksanaan tugas. 

Disamping dilakukan oleh General Manager dan Manajer-manajer, 

proses evaluasi terhadap laporan dilakukan juga oleh bagian 

akuntansi dengan cara membandingkan antara anggaran 

(Penetapan RKA) dengan realisasi sebagaimana yang tertuang 

dalam dokumen-dokumen yang diterima. 
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Dengan memadainya sistem pengendalian manajemen pada perusahaan 

ini, maka sistem pengendalian manajemen telah mampu menjadi alat pencapaian 

kinerja perusahaan. Hal ini dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut: 

1. Mesin pembangkit dalam kondisi prima siap operasi, dengan demikian 

ketersediaan listrik terjamin; 

2. Kecelakaan kerja nihil kejadian; 

3. Disiplin kerja terpenuhi; 

4. Biaya kesehatan pegawai rendah; 

5. Suasana kerja kondusif; dan 

6. Tercapainya kualitas dan kuantitas kerja sesuai rencana. 

5.2 Saran 

 Walaupun sistem pengendalian manajemen telah memadai seperti yang 

disimpulkan diatas, akan tetapi berdasarkan bagan organisasi pada perusahaan ini 

tidak terdapat internal audit sebagai pelaksana fungsi pengawasan. 

Namun demikian pengawasan masih tetap terselenggara yang dilakukan 

oleh pihak organisasi atasan yaitu Kepala Staff Audit Internal (KSAI) PT 

Indonesia Power. Oleh karena status KSAI PT Indonesia Power adalah sebagai 

eksternal auditor apabila dilihat dari elemen organisasi UP Saguling. Sehingga 

dengan tidak terdapatnya audit internal dalam tubuh UP Saguling, hal ini menjadi 

beban bagi general manager. Adapun beban-beban tersebut antara lain adalah: 
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1. General manager harus memikirkan dan memikul seorang diri masalah 

pengawasan, karena diinternal perusahaan tidak ada rekan kerja dibidang 

pengawasan. 

2. General manager memikul sendiri dalam melakukan tugas-tugas evaluasi 

terhadap seluruh operasi perusahaan. 

3. General manager harus mendampingi dan memonitor auditor eksternal 

pada waktu pemeriksaan oleh dirinya sendiri, karena tidak ada pejabat 

setingkat manajer bidang pengawasan. 

Dengan maksud agar beban-beban tersebut dapat teratasi sehingga 

efektivitas dan efisiensi tercapai, maka penyusun menyarankan pimpinan tertinggi 

pada UBP Saguling, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 

1. General manager agar menetapkan petugas yang melakukan tugas-tugas 

evaluasi terhadap laporan-laporan yang dibuat oleh seluruh pusat-pusat 

pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas, hal ini bertujuan untuk mendeteksi permasalahan 

secara dini. 

Karena apabila terjadi kekeliruan dapat dengan cepat diketahui, dan 

dengan cepat pula dilakukan koreksi-koreksi sebagaimana mestinya. 

Karena semakin lama ditemukan kekeliruan/kesalahan, maka makin sulit 

dilakukan koreksi sebagai perbaikan. 

2. General manager agar menetapkan satu petugas atau lebih yang memiliki 

pengetahuan dibidang pengawasan, yang mampu bertindak sebagai rekan 

kerja yang dapat memberi masukan tentang pengawasan, dan juga sebagai 
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pendamping auditor eksternal apabila General Manager sedang melakukan 

dinas luar. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya 

miscommunication dan misinterpretation antara petugas terperiksa dengan 

auditor eksternal. 

3. Setelah ditetapkan petugas, selanjutnya petugas tersebut dibekali 

pengetahuan pengawasan untuk menunjang kelancaran tugas, melalui 

pendidikan dan latihan milik PT PLN (Persero) yang ada, ataupun 

lembaga kursus lainnya. 

4. Untuk memperingan beban tugas General Manager khususnya dalam 

mengawasi penggunaan dan pengelolaan keuangan dan material, maka 

SPS Akuntansi dan Anggaran agar diberi lebih dalam mengevaluasi 

dengan maksud agar tercipta deteksi dini terhadap penggunaan dan 

pengelolaan keuangan dan material. 


