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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai biaya standar 

yang diterapkan di PT. Pindad (Persero), maka penulis mengemukakan simpulan 

sebagai berikut: 

A. Perusahaan telah menerapkan sistem biaya standar yang memadai kedalam 

proses produksi, hal ini dapat dilihat dari: 

1) Penetapan standar telah dilakukan oleh orang-orang yang kompeten untuk 

menetapkan standar. 

2) Perusahaan telah menetapkan standar biaya bahan baku berdasarkan 

anggaran yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan dan memperhatikan 

hal-hal yang menyangkut penetapan standar harga bahan baku. 

3)  Perusahaan telah menetapkan standar tarif upah berdasarkan tarif upah 

masa lalu dengan memperhatikan pemerintah mengenai Upah Minimum 

Regional ( UMR ). 

4) Perusahaan telah menetapkan besarnya tarif Biaya Overhead Pabrik dengan 

terlebih dahulu membuat anggaran biaya oberhead pabrik. 

5)  Perusahaan telah melakukan analisis selisih biaya bahan baku dan analisis 

selisih biaya tenaga kerja langsung serta analisis selisih biaya overhead 

pabrik secara keseluruhan. 

 

B. Biaya standar PT Pindad (Persero) telah berfungsi dalam pengendalian biaya 

produksi. Hal ini dapat dilihat dari: 

1) Penyusunan standar dimaksudkan sebagai tolak ukur penilaian terhadap 

pelaksanaan operasi perusahaan dan kebijakan yang ditetapkan dalam 

anggaran dijadikan pedoman oleh perusahaan untuk mengetahui besarnya 

biaya yang seharusnya dikeluarkan. 
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2) Standar yang telah ditetapkan dijadikan sebagai alat untuk membantu dan 

memotivasi manajemen dalam beroperasi secara efisien dan ekonomis serta 

dapat memberikan pedoman pada manajemen dalam memperbaiki kinerja.  

Jadi biaya standar yang diterapkan oleh perusahaan sangat berperan dalam 

pengendalian biaya produksi, karena telah terbukti tercapainya tujuan 

pengendalian yaitu: 

a. Tercapainya Target Produksi  

b. Tercapainya efisiensi biaya 

c. Tercapainya produk yang berkualitas 

 

 Penulis juga berpendapat bahwa PT. Pindad (Persero) masih memiliki 

kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

1. Penentuan selisih biaya overhead pabrik secara menyeluruh.  

2. Tidak ditetapkannya batas toleransi yang wajar pada penyimpangan yang 

terjadi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa 

saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

perusahaan di masa mendatang. 

1. Perusahaan sebaiknya dalam menyusun anggaran biaya produksi inner 

part, hendaknya ditingkatkan koordinasi dan kerjasamanya antara tiap-tiap 

bagian yang ada dalam perusahaan. Sehingga dalam penyusunan biaya 

standar produksi inner part seminimal mungkin dapat dihindari 

penyimpangan. 

2. Perusahaan sebaiknya tidak hanya melakukan analisis selisih biaya 

overhead secara menyeluruh akan tetapi juga melakukan analisis selisih 

overhead pabrik, yaitu dengan memilih satu dari tiga metode perhitungan 

selisih yang ada. Sehingga pencarian penyebab penyimpangan akan lebih 

baik lagi dan terarah serta tepat dalam melakukan tindakan koreksi. 


