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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan pada

masalah yang telah diteliti dan dianalisis pada bab sebelumnya yaitu mengenai

peranan break-even dalam menentukan kuota produksi spring bed di PT ZYX

Cimareme. Variabel independen yang digunakan adalah break-even sedangkan

untuk variabel dependen, penulis menggunakan variable kuota produksi. Variabel-

variabel tersebut dianalisis dengan bantuan analisis statistik. Analisis statistik

tersebut dilakukan dengan menggunakan korelasi linear parsial. Selain itu juga

dilakukan suatu pengujian hipotesis dengan menggunakan alat uji t. Berdasarkan

hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan break-even dalam menentukan kuota produksi di PT

ZYX

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada bab 4, dalam melakukan

perhitungan pada dua metode breakeven (The Equation Method dan The

Contribution Margin Method) tidak ada perbedaan yang signifikan yang

muncul. Hasil perhitungan akhir yang didapat memiliki nilai yang sama,

sehingga hasil breakeven dalam menentukan kuota produksi memiliki nilai

yang sama pada dua metode tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig.2-

tailed adalah 1,000 > 0,05. Dengan demikian tidak ada perbedaan yang

signifikan dari variabel Break-even (X) dalam menentukan kuota Produksi

(Y).

2. Peranan break-even terhadap kuota produksi di PT ZYX

Dari hasil besarnya koefisien korelasi antara break-even dengan kuota

produksi adalah sebesar 0,544. Hal ini menunjukkan keeratan hubungan

antara break-even dengan kuota produksi termasuk kriteria sedang.

Peranan break-even berpengaruh sebesar 29,6% dalam penentuan kuota

produksi. Dari hasil signifikansi diperoleh nilai sebesar 0,001 yang lebih

kecil dari 0,050. Break-even berperan dalam penentuan kuota produksi
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minimal dalam suatu perusahaan. Jadi break-even menjadi salah satu yang

lumayan berpengaruh dari penentuan kuota produksi minimun dalam

memproduksi suatu produk atau macam – macam produk supaya produksi

tersebut dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan

baik untuk proses produksi langsung maupun tidak langsung. Break-even

membantu kinerja perusahaan dalam menentukan titik dimana penjualan

dan biaya – biaya perusahaan sama dengan 0 (nol).

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat penulis ajukan :

1. Bagi pihak perusahaan, dari kedua metode yang telah diteliti breakeven

(The Equation Method dan The Contribution Margin Method) memiliki

hasil perhitungan yang sama. Tetapi dalam pengerjaan tahap demi tahap

perhitungan breakeven, penulis lebih menyarankan menggunakan metode

The Equation Method. Hal ini dikarenakan rumus The Equation Method

sudah termasuk contribution margin sehingga tidak prlu mengalami tahap

panjang untuk mendapatkan hasil perhitungan akhir breakeven. Dengan

The Equation Method pun, dapat dilakukan hanya untuk sebagian produk,

tidak perlu mencari perhitungan dari seluruh produk dan biaya variabel

dapat menggunakan total biaya variabel. The Equation Method dalam

pengerjaannya lebih mudah dan efien daripada The Contribution Margin

Method. Selain itu breakeven sendiri memiliki peran dalam menentukan

kuota produksi minimal. Jadi metode ini sebaiknya dilakukan oleh

perusahaan supaya perusahaan memiliki perkiraan atau bayangan pada

awal periode sehingga jalannya operasi perusahaan lebih terarah dan

terencana. Perusahaan diharapkan dengan adanya perhitungan breakeven

dapat lebih memiliki strategi perusahaan yang lebih kuat dari sebelumnya.

2. Bagi peneliti atau pihak - pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik

yang sama, peneliti selanjutnya dapat menambah kurun waktu penelitian,

menentukan objek penelitian perusahaan yang dapat memberikan data –

data yang dibutuhkan. Selain menentukan kuota produksi, penelitian ini
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pun dapat ditambahkan atau diubah menjadi seperti penentuan laba,

penentuan volume penjualan dan lain-lain.

3. Selain itu penulis juga mengakui penelitian ini masih jauh dari sempurna

tetapi penulis tetap berusaha untuk maksimal walaupun dengan adanya

keterbatasan data.


