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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Kota Surabaya adalah 

perusahaan yang memiliki perbedaan dengan perusahaan swasta murni yang 

berorientasi pada keuntunggan (profit oriented). PT PLN (Persero) merupakan 

perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia.  Dengan visi untuk 

“Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan 

Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”, PT PLN (Persero) 

berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara.Oleh karena itu, perusahaan 

tersebut digolongkan sebagai BUMN yang merupakan wujud nyata dari investasi 

Negara dalam dunia usaha.Penyusunan anggaran merupakan suatu bentuk yang 

harus dibuat oleh setiap perusahaan agar dapat mengontrol, mengendalikan dan 

mengelola pemakaian ataupun pengeluaran biaya pada masing-masing 

aktivitas.Salah satu anggaran yang terdapat pada perusahaan adalah anggaran 

operasi pada biaya pemeliharaan PT PLN (Persero). 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan tentang Sistem 

Prosedur Penyusunan Anggaran Operasi Biaya Pemeliharaan pada PT PLN 

 (Persero). 

Prosedur yang digunakan dalam penyusunan anggaran pada PT PLN 

(Persero) secara meyeluruh menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut : 
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a. Pendekatan Top-Down 

 pada pendekatan ini anggaran ditetapkan oleh Peraturan Direksi, 

kemudian akan dijabarkan ke masing-masing Direktorat hingga unit 

anggaran yang paling kecil. 

b. Pendekatan Bottom-Up 

 Pada pendekatan ini anggaran ditetepkan melalui konsultasi dan 

kesepakatan antara pimpinan pusat dengan semua pimpinan pada 

dirtibusi, area dan rayon yang bertanggung jawab pada pelaksanaan 

anggaran perusahaan. 

Dalam pelaksanaan penyusunan anggaran PT PLN (Persero) menggunakan kedua 

prosedur penyusunan anggaran tersebut, hal tersebut dilakukan oleh perusahan 

untuk mencapai : 

a. Komitmen anggaran 

b. Memfokuskan setiap pusat peranggungjawaban dalam pengendalian 

manajemen. 

c. Menciptakan pandangan yang baik dengan pelaksanaan anggaran yang 

baik pula. 

5. 2 Saran 

 Saran yang dapat disampaikan bertujuan agar tetap mempertahankan 

proses Penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan Direksi PT PLN 

(Persero).Rencana Kerja Anggaran disusun sebagai pedoman bagi unit dan area 

dalammenjalankan bisnis Perusahaan untuk mencapai sasaran strategi dan 

targetkinerja operasi tahun 2016.  
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