
  
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

maka penulis dapat menarik simpulan kemudian memberikan saran yang penulis 

anggap perlu bagi penerapan biaya standar dalam pengendalian biaya bahan baku.  

5.1 Simpulan  

Berikut ini merupakan simpulan penulis terhadap peranan standar biaya 

bahan baku yang ditetapkan oleh PT. Daliatex Kusuma, sebagai berikut : 

1. Standar biaya bahan baku secara keseluruhan telah ditetapkan dan diterapkan 

oleh perusahaan secara memadai karena: 

a. Dalam Penetapan standar biaya bahan baku telah dilakukan oleh orang-

orang yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk menetapkan 

standar, hal tersebut dilihat dari pengalaman bekerja yang sudah cukup 

lama diperusahaan tersebut (misal manajer produksi sudah bekerja hampir 

15 tahun) juga dilihat dari latar belakang pendidikannya yaitu Sarjana 

(misalnya manajer keuangan, manajer pembelian, dan manajer 

pemasaran). 

b. Proses penyusunan standar biaya bahan baku sudah cukup ilmiah, dimana 

bagian produksi dalam menetapkan standar kuantitas bahan baku sudah 

melakukan percobaan-percobaan yang menghasilkan kuantitas bahan 

baku yang diharapkan dan didalam menetapkan standar harga bahan baku, 

bagian pembelian yang dibantu bagian akuntansi dan keuangan 

menetapkan standar  berdasarkan harga yang berlaku di pasaran pada saat 

standar ditetapkan dan  sudah mempertimbangkan segala kemungkinan 

kenaikan harga yang  terjadi.  



  
2. Biaya standar telah diterapkan secara memadai berfungsi dalam pengendalian 

biaya bahan baku pada PT. Daliatex Kusuma 

a. Ditinjau dari proses pengendalian, telah ditempuh langkah-langkah 

pengendalian dari menetapkan standar, mencatat pelaksanaan sebenarnya, 

melakukan analisis selisih, menentukan faktor penyebab terjadinya selisih 

dan menindaklanjuti selisih yang timbul agar tujuan pengendalian biaya 

dapat tercapai. 

b. Ditinjau dari tujuan pengendalian biaya yaitu efisiensi biaya bahan baku 

telah tercapai, hal ini terlihat dari hasil perhitungan analisis selisih yang 

telah dilakukan dimana selisih yang terjadi secara keseluruhan adalah 

menguntungkan atau tidak terdapat selisih yang merugikan.  

Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan 

penerapan biaya standar dalam pengendalian biaya bahan baku yang dilakukan 

oleh PT. Daliatex Kusuma, antara lain: 

1. Penetapan standar harga bahan baku dilakukan per tahun, sehingga apabila ada 

perubahan harga di pasaran perusahaan harus menunggu satu tahun untuk 

merivisi standar harga bahan baku. 

2. Pihak manajemen perusahaan tidak secara jelas menetapkan batas toleransi 

penyimpangan baik yang material maupun non material.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan, penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan akan berguna bagi PT. Daliatex Kusuma 

untuk lebih meningkatkan peranan penerapan biaya standar bahan baku sehingga 

pengendalian biaya bahan baku dapat lebih efektif dan efisien di masa yang akan 

datang adalah sebagai berikut : 

1. Dalam menetapkan standar harga bahan baku sebaiknya manajemen 

perusahaan harus lebih rinci misalnya tidak lagi satu tahun tapi enam bulanan 

atau tiga bulanan, karena fluktuasi harga pasar yang tidak dapat dikendalikan 

oleh pihak intern perusahaan. Biaya yang tadinya dianggarkan untuk untuk 



  
satu tahun jika dianggarkan untuk enam bulan atau tiga bulan dapat 

dimanfaatkan untuk hal lain yang dapat memberikan keuntungan atau manfaat 

bagi perusahaan. 

2. Manajemen perusahaan PT. Daliatex Kusuma sebaiknya menetapkan batas 

toleransi penyimpangan. Batas toleransi penyimpangan memberikan batasan 

antara penyimpangan yang material dengan penyimpangan yang dianggap 

tidak material, yang masih dapat ditolerir sehingga tidak diperlukan tindakan 

penyelidikan. Batas toleransi ini diperlukan untuk menekan biaya dan waktu 

yang dikeluarkan untuk mengadakan penyelidikan atas penyimpangan yang 

terjadi.                                


