
 

 

91

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada PT. IRS 

Teknologis maka penulis menyimpulkan bahwa analisis biaya diferensial dalam 

pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus telah dilakukan 

secara memadai. Simpulan penulis diatas didasarkan pada hasil penelitian dan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Penerapan analisis biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima 

atau menolak pesanan khusus yang dilakukan PT. IRS Teknologis telah 

memadai. Hal ini dapat terlihat bahwa untuk penerapan analisis biaya diferensial 

tersebut, PT. IRS Teknologis telah melakukan beberapa hal yaitu: 

a. Pengklasifikasian biaya berdasarkan perilaku dalam hubungannya dengan 

perubahan volume produksi menjadi biaya tetap, biaya variabel dan biaya 

semivariabel. 

b. Melakukan perhitungan biaya diferensial dalam hubungannya dengan 

pengambilan keputusan menerima pesanan khusus yaitu dengan memasukkan 

unsur-unsur sebagai berikut: 

- Biaya bahan baku per unit 

- Biaya tenaga kerja langsung per unit 

- Biaya produksi tidak langsung per unit 

- Biaya penjualan variabel per unit 

- Biaya administrasi dan umum per unit 

c. Dalam pengambilan keputusan menerima pesanan khusus, perusahaan 

mempertimbangkan beberapa faktor yaitu: 

- Adanya kapasitas produk yang menganggur yang dapat dimanfaatkan 

untuk mengerjakan pesanan khusus yang akan diterima. 
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- Berdasarkan pemisahan pasar antara pesanan reguler dengan pesanan 

khusus. Selain itu, pemesan menggunakan produk pesanan khusus 

tersebut bukan untuk tujuan komersial 

2. Analisis biaya diferensial dalam menerima atau menolak pesanan khusus telah 

dilakukan secara memadai. Hal ini dapat dilihat dari tambahan laba yang 

diperoleh dari diterimanya pesanan khusus sebesar Rp. 36.152.500. Tambahan 

laba yang diperoleh dari pesanan khusus tersebut berdampak pada peningkatan 

laba secara keseluruhan. 

 

Walaupun perusahaan telah menetapkan analisis biaya diferensial secara 

memadai tetapi penulis menemukan kelemahan yaitu mengenai model produk yang 

dihasilkan dimana PT. IRS Teknologis dalam memproduksi pesanan khusus 

menghasilkan produk yang sama dengan produk pesanan reguler. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian pada PT. IRS Teknologis, saran yang dapat penulis 

kemukakan sebagai bahan pertimbangan yang mungkin akan bermanfaat bagi PT. 

IRS Teknologis dalam upaya peningkatan laba perusahaan yaitu: 

1. Dalam menerima suatu pesanan khusus, hendaknya perusahaan tidak hanya 

mempertimbangkan faktor laba tetapi faktor lain juga perlu diperhatikan. Faktor-

faktor lain tersebut yaitu potensi pemasaran produk pada pesanan khusus di masa 

yang akan datang, perluasan kesempatan bekerja pada masyarakat dan efektivitas 

penggunaan modal kerja. 

2. Untuk mencegah rusaknya harga pasar pesanan reguler, sebaiknya produk 

pesanan khusus diperlukan modifikasi sehingga ada perbedaan motif dengan 

produk pesanan reguler. 

 

 

 
 
 
 


