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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir  atas pengamatan dan pembahasan 

mengenai biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan baku dan overhead badan 

pesawat NC 212 – 400 pada PT. Dirgantara Indonesia penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Penetapan biaya standar pada PT. Dirgantara Indonesia terdiri dari 

penetapan biaya bahan baku standar dan biaya overhead standar dan. 

Didalam penetapan biaya bahan baku standar mencangkup penetapan 

kuantitas bahan baku dengan harga standar bahan baku terdapat perhitungan 

yaitu dengan cara mengalikan kuantitas standar bahan baku dengan harga 

standar yang ada sedangkan  penetapan biaya overhead mencangkup 

penetapan kapasitas standar dan tarif standar terdapat perhitungan dengan 

cara mengalikan kapasitas overhead standar dengan tarif overhead standar. 

Perhitungan biaya sesungguhnya bahan baku dan overhead dilaksanakan 

setelah munculnya penetapan biaya standar yang diniliai penulis sudah 

berjalan cukup baik . 

2. Metode analisa selisih yang diterapkan pada PT. Dirgantara Indonesia yaitu 

metode selisih dengan cara membandingkan antara total biaya standar 

dengan biaya sesungguhnya lalu menghasilkan selisih baik selisih 

menguntungkan atau selisih tidak menguntungkan. 

3. Perhitungan analisa selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya atas 

pembuatan badan pesawat NC 212 – 400 disajikan sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 

Perhitungan Analisa Biaya Standar dengan 

Biaya Sesunguhnya 

Jenis Biaya 
Biaya Standar 

(Rp) 

Biaya 

Sesungguhnya 

(Rp) 

Selisih Biaya 

(Rp) 

Bahan Baku 

periode 2011 
359.838.500,00 355.500.900,00 

4.337.600,00 

(Favorable) 

Bahan Baku 

Periode 2012 
355.500.900,00 357.767.400,00 

(2.266.500) 

(Unfavorable) 

Overhead 

Pabrik periode 

2011 

41.007.500,00 47.585.000,00 
(6.555.500,00) 

(Unfavorable) 

Overhead 

Pabrik periode 

2012 

47.585.000,00 43.460.500,00 
4.124.500,00 

(Favorable) 

 

Metode analisa selisih yang diterapkan pada PT. Dirgantara Indonesia 

menerapkan metode satu selisih bahan baku maupun overhead yaitu dengan 

membandingkan total biaya produksi standar dengan total biaya produksi 

sesungguhnya setiap elemen biaya produksi. Perbandingan antara biaya 

standar dengan biaya sesunguhnya bahan baku pada PT. Dirganatara 

Indonesia telah berjalan baik secara keseluruhan tampak bahwa terdapat 

selisih biaya bahan baku pada periode 2011 yang ditimbulkan yang 

tergolong menguntungakan (Favorable) sebesar Rp 4.337.600,00 artinya 

biaya sesunggunya sebesar Rp 355.500.900 lebih kecil dibandingkan biaya 

standar sebesar Rp 359.838.500,00 sedangkan pada periode 2012 terdapat 

selisih yang ditimbulkan sebesar Rp 2.266.500,00 yang tergolong 

(Unfavorable) artinya biaya sesungguhnya sebesar Rp 357.767.400,00 lebih 

besar dibandingkan dengan biaya standar sebesar Rp 355.500.900,00 . Serta 
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adanya perbandingan biaya standar dengan biaya sesungguhnya overhead 

tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini, tampak bahwa biaya 

sesungguhnya sebesar Rp 47.585.000,00 lebih besar dengan biaya standar 

overhead pabrik sebesar Rp 41.007.500,00 menghasilkan selisih sebesar Rp 

6.577.500,00  tersebut tergolong tidak menguntungkan (Unfavorable)  

sedangkan pada periode 2012   biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 

Rp 43.460.500,00 lebih kecil dibandingkan  dengan biaya overhead pabrik 

standar sebesar Rp 47.585.000,00 yang menghasilkan selisih tidak 

menguntungkan (Favorable) sebesar Rp 4.124.500,00. PT. Dirgantara 

Indonesia menganalisis lebih lanjut atas selisih – selisih yang terjadi. Bagian 

akuntansi menganalisis penyimpangan yang terjadi dan kemudian 

dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir pada PT. Dirgantara Indonesia, 

selaku penulis  secara keseluruhan menilai bahwa perhitungan, penetapan , dan 

perlakuan terhadap selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya bahan baku 

pada PT. Dirgantara Indonesia telah berjalan cukup baik namun perlu ada 

pembenahan yang bertujuan agar semuanya berjalan lebih baik. Adapun saran 

terhadap penetapan harga bahan baku agar dapat menjadi lebih baik seperti 

fluktuasi harga yang muncul tidak dapat diduga bila terjadi fluktuasi harga yang 

meningkat alangkah baiknya perusahaan dapat menyesuaikan dengan cash flow 

yang ada diperusahaan dan penulis memberikan saran terhadap selisih yang tidak 

menguntungkan yang disebabkan faktor internal yaitu faktor internal seperti 

sumber daya manusia menyebabkan proses produksi yang tidak tepat waktu dan 

dapat berimbas pada biaya yang dikeluarkan lebih besar penulis memberikan 

saran agar perusahaan mengadakan training dan regenerasi sumber daya manusia. 
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