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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada  

PT Pupuk Kujang serta didukung oleh teori-teori yang melandasi mengenai 

pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap laba kotor, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis efisiensi biaya produksi pada PT Pupuk Kujang dari 

tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, diperoleh hasil bahwa pada tahun 

2003 perusahaan mengalami efisiensi sebesar 6,47%. Hal ini dipengaruhi 

oleh terjadinya penguatan mata uang rupiah terhadap dolar dari yang 

dianggarkan sebesar Rp 9.000/US$ menjadi rata-rata Rp 8.569/US$, 

sehingga biaya bahan baku menurun sebesar Rp 36.143.504.186. 

Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005 perusahaan mengalami inefisiensi 

berturut-turut sebesar 0,18% dan 4,47%, karena pada tahun tersebut terjadi 

penurunan mata uang rupiah dan terjadinya kenaikan pada harga gas alam.  

2. Dari hasil perhitungan pengujian hipotesis, diperoleh koefisien korelasi    

(r positif) sebesar 0,8093. Ini berarti korelasi atau hubungan antara  

efisiensi biaya produksi dengan perubahan laba kotor adalah searah dan 

termasuk kriteria sangat kuat, sehingga apabila efisiensi biaya produksi 

meningkat, maka laba kotor akan meningkat pula. Sedangkan dari 

pengujian signifikansi dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh hasil 

bahwa Ho diterima dengan kriteria - α2/1t ≤  t ≤  α2/1t , karena                       

t hitung = 1,3778  berada dalam daerah penerimaan Ho yaitu                      

-12,706 < 1,3778 < 12,706 sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

biaya produksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba 

kotor. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

dalam usaha meningkatkan efisiensi biaya produksi dan meningkatkan laba lotor, 

yaitu: 

1. Meningkatkan nilai penjualan dan juga kuantitas penjualan, salah satunya 

dengan cara kembali mengeksport pupuk yang diproduksinya ke luar 

negeri, karena sejak tahun 2003 perusahaan tidak lagi mengeksport pupuk 

ke Thailand seperti tahun-tahun sebelumnya, padahal penjualan eksport ini 

akan menambah pendapatan selain dari penjualan lokal di dalam negeri. 

2. Sebaiknya perusahaan menambahkan beberapa rincian dalam membuat 

anggaran biaya produksinya, seperti menetapkan standar produksi, standar 

harga bahan baku, standar jam tenaga kerja langsung juga standar tarif 

upah langsung dan lain sebagainya yang dapat dijadikan dasar dalam 

penentuan biaya produksi, sehingga apabila anggaran telah disusun secara 

lengkap dan memadai ini akan mendukung terciptanya suatu biaya 

produksi yang efisien. 

3. Sebaiknya perusahaan melakukan analisis efisiensi biaya produksi yang 

lengkap secara berkala, yaitu yang terdiri dari analisis selisih biaya bahan 

baku, analisis selisih biaya tenaga kerja langsung, analisis selisih biaya 

overhead pabrik. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab 

utama perubahan biaya produksi, sehingga perusahaan secara kontinyu 

dapat meningkatkan efisiensinya dengan cara mengelola penyebab utama 

dari perubahan biaya produksi tersebut. 

 

 


