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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Simpulan 

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan 

mengenai pemanfaatan anggaran biaya produksi sebagai alat bantu manajemen 

dalam menunjang efisiensi biaya produksi, maka dapat diambil bebeapa simpulan 

yang merupakan hasil pengamatan dari data yang diperoleh penulis serta dari hasil 

pengamatan selama melakukan penelitian, yaitu: 

1. Penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan sudah 

dilakukan secara memadai. Hal ini terbukti sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 87.50%, kemudian yang 

menjawab kurang setuju sebesar 12.50%, sedangkan yang menjawab tidak 

setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah pertama, telah disusun dan 

dilaksanakannya sesuai dengan karakteristik anggaran dengan baik yaitu 

dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan, anggaran 

umumnya mencakup jangka waktu satu tahun, anggaran berisi komitemen 

para manajer untuk mencapainya, usulan anggaran disetujui oleh pihak 

berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran, sekali disetujui 

anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu, secara berkala kinerja 

keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya 

dianalisis dan dijelaskan. Kedua, telah dipenuhinya prosedur dan syarat 

penyusunan anggaran dengan baik yaitu prosedur top down budgeting dan 

bottom up budgeting, adanya perusahaan yang sehat, adanya sistem akuntnasi 

yang memadai, adanya penelitian dan analisa, dan adanya dukungan para 

pelaksana. Ketiga, telah dipenuhi fungsinya dengan baik yaitu alat 

perencanaan, alat koordinasi, alat komunikasi, alat motivasi, alat pengendalian 

dan evaluasi, dan alat pendidikan. 
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2. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan telah dilakukan secara 

efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari 100% responden menjawab sangat 

setuju dan setuju, sedangkan responden yang menjawab kurang setuju, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. 

Hal yang mendukung simpulan tersebut adalah telah efektifnya tahap-tahap 

dalam proses pengendalian biaya produksi, yaitu pencatatan hasil kinerja 

aktual, perbandingan antara hasil kinerja aktual dengan anggaran yang telah 

ditetapkan, melakukan analisis selisih, menganalisis sebab-sebab 

penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan. 

3. Hasil perhitungan pemanfaatan anggaran biaya produksi sebagai alat bantu 

manajemen dalam menunjang efisiensi biaya produksi pada perusahaan 

berdasarkan uji korelasi Rank Spearman yang dilakukan diperoleh sebesar 

0.943. Korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

cukup kuat antara anggaran biaya produksi sebagai alat bantu manajemen dan 

efisiensi biaya produksi adalah hubungan yang positif atau rs > 0, maka 

hubungan tersebut adalah searah. Kontribusi yang diberikan oleh anggaran 

biaya produksi sebagai alat bantu manajemen guna menunjang efisiensi biaya 

produksi diketahui melalui koefisien determinasi yaitu sebesar 88.92%, 

sedangkan sisanya sebesar 11.08% dipengaruhi faktor lain. Untuk mengetahui 

kebenaran atau signifikansi dari pemanfaatan anggaran biaya produksi sebagai 

alat bantu manajemen dengan efisiensi biaya produksi diperlukan uji 

signifikansi. Uji signifikansi yang dilakukan adalah ttest = 4.000 dan ttabel = 

2.920, ini berarti ttest > ttabel, maka terbukti bahwa variabel anggaran biaya 

produksi sebagai alat bantu manajemen mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan efisiensi biaya produksi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang penulis kemukakan, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam 

menggunakan anggaran biaya produksi, yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan dalam menetapkan batas toleransi penyimpangan selain 

dalam bentuk persentase juga dalam nilai rupiah, hal ini dimaksudkan agar 

pimpinan perusahaan dapat memusatkan perhatian pada penyimpangan yang 

benar-benar material. 

2. Adanya analisis terhadap selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, biaya overhead pabrik secara berkala. Analisis tersebut dilakukan 

untuk mengetahui penyebab utama perubahan biaya produksi, sehingga           

perusahaan secara kontinyu akan meningkatkan efisiensi dengan cara 

mengelola penyebab utama dari perubahan biaya produksi tersebut. 

3. Sebaiknya perusahaan meneliti penyimpangan yang terjadi dengan 

memperhitungkan kemungkinan selisih yang disebabkan oleh ketidakefisienan 

proses produksi, yakni dengan melakukan analisis efficiency variance dan 

price variance untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, sementara 

untuk biaya overhead pabrik dilakukan analisis 4 selisih, yaitu variable 

spending variance, fixed spending variance, efficiency variance dan 

production volume variance yang dapat dilakukan bila perusahaan 

memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Dengan melakukan analisis 

tersebut, diharapkan perusahaan dapat mengetahui dengan lebih baik 

penyebab timbulnya penyimpangan, sehingga pengendalian biaya produksi 

dapat dilakukan dengan lebih baik dan dalam melakukan tindak lanjut 

pimpinan perusahaan dapat menentukan langkah yang tepat untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa di masa yang akan datang. 


