
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pencurian

listrik terhadap laba perusahaan PT PLN (Persero) ULP Cikembar secara persial, yang kedua

untuk mengetahui pengaruh piutang taktertagih terhadap laba perusahan PT PLN (Persero)

ULP  Cikembar  secara  persial,  dan  yang  terakhir  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah

pencurian  listrik  dan  piutang  taktertagih  terhadap  laba  perusaan  PT PLN (Persero)  ULP

Cikembar selama 3 tahun dari tahun 2016-2018 dengan menggunakan data pencurian listrik,

laporan  piutang  taktertagih  dan  data  laba  perusahaan  PTPLN  (Persero)  ULP  Cikembar

perbulan  dari  bulan  januari  sampai  bulan  desember.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan

pembahasan, sehingga dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis,  dapat  diketahui  bahwa  Ho  ditolak,  yaitu  dengan

melihat hasil dari nilai (Thitung >Ttabel ) (3,278>2,028), maka Ho ditolak dan Ha diterima,

sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  pencurian  listrik  berpengaruh  terhadap

laba perusahaan PT PLN (Persero) ULP Cikembar secara persial.

2. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis,  dapat  diketahui  bahwa  Ha  diterima,  yaitu  dengan

melihat (t  hitung< t  tabel) (32,254 > 2,028), maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga

dapat disimpulkan bahwa piutang taktertagih berpengaruh terhadap laba perusahaan

PTPLN (Persero) ULP Cikembar.

3. Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis,  dapat  diketahui  bahwa  Ha  diterima  yaitu  dengan

melihat (Fhitung> Ftabel) ( 556,165 > 2,866), maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga



jumlah pencurian listrik dan piutang taktertagih berpengaruh signifikan terhadap laba

perusahaan PT PLN (Persero) ULP Cikembar secara simultan.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan,  adapun saran yang dapat  diajukan adalah

sebagai berikut:

1. Upaya penanggualangan terhadap pencurian listrik baik dari pihak PLN atau P2TL

maupun pihak kepolisian secara  preventif  dan represif,  upaya preventif  yaitu  agar

mengubah pola pikir masyarakat bahwa pencurian energi listrik merupakan hal yang

melawan  hukumdan  upaya  represif  yaitu  melakukan  tindakan  penegakan  hukum

secara administrasi berupa sanksi denda serta sanksi pemidanaan agar pelaku yang

melakukan kejahatan pencurian energi listrik tidak mengulangi perbuatannya dimasa

yang akan datang.

2. Diharapkan  perusahaan  atau  pemerintah  mampu  memperkecil  piutang  taktertagih

serta  memberikan kebijakan khusus  untuk pelanggan yang kurang mampu dengan

tidak mencabut subsidi yang sudah diberikan oleh pihak PLN.

3. Pedapatan  perusahaan  saat  ini  sudah  semakin  membaik  terlihat  setiap  tahunya

mengalami peningkatan,  namun dalam peningkatan pendapatan ini  sebaiknya tidak

dipengaruhi  oleh  TDL  (tarif  dasar  listrik)  karena  akan  membebankan

masyarakat.selain  itu  perusaan  juga  harus  dapat  melakuakan  penekanan  biaya

operasional  agar  tidak  terjadi  pemborosan  dan  pengguanaan  biaya,  selain  yang

diakibatkan oleh  susut  (losses)  dan  baiay-biaya  lainnya yang akan mengakibatkan

turunnya pendapatan perusahaan.




