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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman yang terjadi selama 

melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur, serta berdasarkan deskripsi pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain:  

1.      Gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki SOP 

pada prosedur pengeluaran material dan prosedur pendukungnya sebagai 

fungsi pengawasan. Hal ini didasari pada prosedur pengeluaran material 

gudang milik PT. PLN (Persero) yang tidak dapat dimanipulasi dan terus 

di pantau lewat pembukuan oleh berbagai pihak hingga pusat. Masalah 

yang sering terjadi dalam penerapan fungsi pengawasan pada prosedur 

pengeluaran material gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

adalah banyaknya pihak dan oknum yang merasa dipersulit oleh prosedur 

pengeluaran material dan manajer gudang dalam mendapatkan suatu 

material hingga mengancam akan melapor ke pusat. 

2.      Selama ini kepala gudang beserta pegawai gudang mengatasi 

masalah kesalahpahaman dengan pihak luar maupun oknum dengan tegas 

dan berani sesuai SOP pengeluaran material yang ada. Penerapan fungsi 

pengawasan pada prosedur pengeluaran material gudang di pantau oleh 

kepala gudang dan telah dicatat rapi dalam pembukuan baik untuk kepala 

gudang sendiri maupun PLN pusat melalui sistem yang ada. Untuk 

mengatasi masalah kesalahpahaman terhadap pihak luar dengan 

melakukan analisis observasi terhadap sistem informasi penyampaian 

fungsi pengawasan pada prosedur pengeluaran material gudang dan 

oknum yang ingin memanfaatkan situasi untuk mengambil material 

tertentu, gagasan ide ini juga memperhitungkan kelebihan dan kekurangan 

dalam penerapan fungsi pengawasan pada prosedur pengeluaran material 

gudang PT. PLN  (Persero) Distribusi Jawa Timur. 
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4.2  Saran 

Pada umumnya pihak distribusi perusahaan manapun bertanggung jawab atas 

ketersediaan material maupun pengeluaran material namun masalah yang terjadi 

pada gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur adalah adanya pihak yang 

merasa dipersulit dan oknum yang berusaha mendapatkan material. Dengan 

permasalahan tersebut Laporan Praktik Kerja Lapangan ini menyarankan 

penindaktegasan oknum tersebut dengan sikap tegas dan berani oleh pegawai 

gudang dalam menghadapi berbagai macam tekanan dengan berpedoman pada 

Standar Operasional Perusahaan melalui penerapan fungsi pengawasan pada 

prosedur pengeluaran material gudang PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

terhadap oknum yang mengancam serta pembuatan sistem informasi sederhana 

pada prosedur pengeluaran material gudang guna pemahaman berbagai pihak 

dalam PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


