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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. SIMPULAN. 

 Berdasarkan  penelitian yang penulis lakukan di  CV. Bi-Ensi Fesyenindo 

pada saat kerja praktek, penulis dapat menarik simpulan mengenai                

informasi-informasi yang  telah didapat dari perusahaan. Adapun simpulan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan melakukan analisis biaya, volume penjualan, dan laba. Adapun 

analisis itu dilakukan dengan menghitung Break Even point analisys,     

Margin of Safety, dan Degree of Operating laverage. 

2. Untuk membantu dalam perhitungan Break Even Point Analisys perusahaan 

membagi atau menggolongkan biaya menjadi biaya variabel dan biaya tetap. 

Dari  perhitungan yang telah di lakukan oleh manajemen, perusahaan 

mendapatkan penjualan break even untuk produk kaos wanita adalah 

15.246,37681 unit (di bulatkan menjadi 15.246 unit) atau Rp 952.898.550,00. 

3. Selain menghitung penjualan break even manajemen juga menghitung   

Margin of Safety, dari perhitungan tersebut perusahaan memperoleh       

Margin of Safety sebesar 23,77 % (Rp 952.898.550). Margin of Safety  

digunakan oleh manajemen CV. Bi-Ensi Fesyenindo untuk mengetahui batas 

maksimal penurunan penjualan produk kaos wanita sampai pada penjualan 

pada titik break even sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. 

4. Analisis biaya, volume penjualan, dan laba yang paling terakhir di hitung oleh 

manajemen adalah analisis sensitifitas laba (Degree of Operating Leverage) 

terhadap perubahan volume penjualan produk pada perusahaan. Dari 

perhitungan yang dilakukan oleh manajemen, perusahaan mendapatkan 
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degree of operating laverage sebesar 4,2 kali. Laba bersih perusahaan akan 

meningkat 4,207317073 kali persentase kenaikan penjualan produknya. 

 

5.2. SARAN 

 Selain dapat menyimpulkan informasi-informasi yang diperoleh dari          

CV. Bi-Ensi Fesyenindo, penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat 

membantu manajemen dalam perhitungan analisis biaya, volume penjualan, dan laba 

pada perusahan. Adapun saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Hendaknya perusahaan menggolongkan biaya menjadi biaya variabel, biaya 

tetap, dan semi variabel. Dan kemudian biaya semi variabel yang ada di 

pisahkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan 

metode-metode yang tersedia seperti metode tinggi-rendah. Hal ini dilakukan 

agar perhitungan analisis biaya, volume penjualan, dan laba yang di hitung 

akan menjadi lebih akurat. 

2. Selain digunakan untuk mengetahui penjualan minimal produk perusahaan, 

hendaknya analisis break even juga digunakan untuk mengetahui komposisi 

penjualan produk mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. 

 

 

 
 


