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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

      Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Pengaruh 

Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Karyawan dan 

Manajer (Studi kasus pada PT Kereta Api (Persero), Bandung)”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja 

Karyawan sebesar 45,3%, sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak 

diamati adalah sebesar 54,7%; 

2. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja Manajer 

sebesar 42,6%, sedangkan pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati 

adalah sebesar 57,4%; 

3. Terdapat pengaruh antara Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja 

Karyawan dan Manajer. 

 

5.2 Saran 

 Pada bagian akhir ini penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan 

dengan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran-saran yang penulis 

sampaikan antara lain adalah: 
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1. Saran untuk pihak PT Kereta Api (Persero) 

a. Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka perusahaan disarankan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan penerapan sistem pengendalian 

manajemen pada perusahaan. Diharapkan agar penerapan sistem 

pengendalian manajemen yang baik dapat mendukung  kinerja setiap 

karyawan dan manajer pada PT Kereta Api (Persero). 

b. Tingkat kinerja karyawan juga sudah baik, terlihat dari kemampuan untuk 

memahami dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. 

Sama halnya dengan kinerja manajer yang juga baik, terlihat dari kemampuan 

dalam memimpin divisinya dan juga kemampuan untuk memotivasi dan 

mengatasi setiap masalah yang terjadi di dalam divisi yang dipimpinnya. Cara 

ini sangat baik diterapkan dalam perusahaan agar setiap pekerjaan yang 

dilakukan selalu selaras dengan tujuan perusahaan sehingga tujuan 

perusahaan dapat dicapai. 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

a Mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner. 

b Menggunakan responden yang lebih luas, sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasi untuk berbagai perusahaan berjangka. 

c Penelitian dapat juga dilakukan dengan membandingkan penerapan sistem 

pengendalian manajemen pada berbagai perusahaan.  

 


