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BAB 4 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada Bab 3, maka dapat 

disimpulkan sebagari berikut : 

1. Fungsi Perencanaan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan 

kesesuaian antara rencana bisnis dan rencana IT yang  ada pada bagian 

perencanaan didapatkan bahwa, BPR Central Niaga Abadi memiliki tipe 

perusahaan Factory dikarenakan bahwa perusahaan sangat mengandalkan IT 

untuk mendukung kegiatan operasi internal perusahaan meskipun adanya 

kegiatan IT berkaitan dengan kegiatan bisnis ini tidak terlalu penting namun 

kegiatan IT sangat berpengaruh karena operasi internal perusahaan tidak dapat 

berjalan tanpa adanya kegiatan IT( memberikan hasil audit), secara garis besar 

dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan yang ada pada BPR Central Niaga 

Abadi telah berjalan cukup baik ini terlihat dari sudah perencanaan yang 

dilakukan oleh BPR Central Niaga Abadi baik dalam rencana strategis dan 

rencana operasional.  

 

2. Fungsi Pengaturan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada BPR Central Niaga Abadi, 

diketahui bahwa fungsi pengaturan pada perusahaan telah mempunyai kriteria 

yang jelas untuk merekrut karyawan. Dengan SDM yang berkualitas dapat 

mendukung berjalannya perencanaan yang ada sehingga dapat membantu 

proses kemajuan perusahaan. Fungsi pengaturan yang ada pada BPR Central 

Niaga Abadi terlihat telah dilakukan dengan baik dan benar, hal ini terlihat pada 

proses perekrutan, pengembangan dan pemecatan yang ada pada BPR Central 

Niaga Abadi. 
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3. Fungsi Memimpin 

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada fungsi Memimpin, terlihat bahwa 

Kepemimpinan BPR Central Niaga Abadi secara garis besar telah berjalan 

dengan baik, ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang wawancara yang 

telah dilakukan terlihat bahwa pemimpin sudah memiliki karakteristi 

awareness,empathy dan self knowledge. 

 

4. Fungsi Pengawasan 

 Dari segi fungsi pengawasan telah terdapat perencanaan teknologi informasi. 

Tidak semua kegiatan dilakukan oleh sistem masih ada kegiatan yang dilakukan 

secara manual serta tidak semua kegiatan dilakukan pendokumentasian. 

Kegiatan yang ada terlihat cukup berjalan sesuai rencana meskipun masih ada 

kegiatan yang belum terlaksana, ini dapat dilihat dari investasi perangkat IT 

telah direncanakan namun belum pada pelaksanaannya. 

 

 

4.2 Saran 

Berikut sehubungan dengan kesimpulan yang telah dikemukan diatas yang 

berdasar pada hasil analisis, maka dapat dikemukakan saran – saran untuk 

mengembangkan penelitian, hal – hal yang merupakan kelanjutan top management 

control : 

1. Perlu adanya analisa lebih lanjut mengenai penilaian terhadap fungsi 

Memimpin seperti menambahkan tanggung jawab dan pelaksanaan tugas yang 

telah berhasil dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengevaluasi tanggung 

jawab dan prestasi kepemimpinannya apakah sudah cukup berpengaruh 

terhadap perusahaan. 

2. Penelitian terhadap 4 fungsi yang ada pada top management controls perlu 

adanya analisa lebih lanjut mengenai fungsi resiko yang akan dihadapi oleh 

perusahaan. 

3. Perlu ditambahkannya perbaikan terhadap kuisioner pada fungsi kepemimpinan 

dengan lebih lengkap, seperti bentuk kuisioner dapat diganti dengan skala 

seperti pilihan 1,2,3,4,5.  


