
BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan di Bab IV, penulis mencoba 

untuk menarik simpulan kemudian memberikan saran yang penulis anggap perlu agar 

standar biaya bahan baku dapat berperan sebaik-baiknya dalam efektivitas 

pengendalian biaya bahan baku. 

 

5.1 Simpulan 

Berikut ini merupakan simpulan penulis terhadap peranan standar biaya bahan 

baku yang ditetapkan oleh Perusahaan kerupuk KIKI BANGKA FOOD, sebagai 

berikut : 

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

oleh perusahaan, hal ini dapat dilihat dari: 

a Adanya pengakuan suatu standar untuk pengklasifikasian khusus 

b Adanya observasi dan analisis pendahuluan 

c Adanya pemisahan fungsi kegiatan dan atau biaya dalam hubungannya 

dengan tanggung jawab masing-masing individu 

d Adanya penetapan metode yang terbaik 

e Adanya penetapan atau pernyataan standar 

f Adanya pengujian standar 

2. Pengendalian biaya bahan baku yang dilakukan perusahaan sudah efektif, hal ini 

dapat dilihat dari: 

a Ditinjau dari prosess pengendalian biaya, telah ditempuh langkah-langkah 

pengendalian dari penetapan standar, mencatat pelaksanaan sebenarnya, 

melakukan analisis selisih, menentukan factor 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 dapat dilihat dari hasil perhitungan analisis selisih yang elah 

dilakukan dimana selisih yang terjadi secara keseluruhan adalah 

menguntungkan atau tidak terdapat selisih yang merugikan. 

3. Peranan biaya standar pada Perusahaan Kerupuk KIKI BANGKA FOOD di 

dalam merencanakan biaya standarnya sedah berperan hal ini dapat dilihat dari 

unsure-unsur tersebut di atas sudah dijalankan oleh perusahaan tersebut. Hal 

lainnya mengenai peranan biaya standar dalam efektivitas pengendalian biaya 

bahan baku pada Perusahaan Kerupuk KIKI BANGKA FOOD dapat dilihat dari: 

a Pengurangan pemborosan biaya bahan baku 

b Selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya tidak signifikan 

c Ketepatan waktu dalam proses 

 

Berdasarkan hasil kuesioner, dapat disimpulkan bahwa standar biaya bahan 

baku yang ditetapkan perusahaan berperan sebesar 85,71 % dalam efektivitas 

pengendalian biaya bahan baku, adapun sisanya sebesar 14,29% dipengaruhi oleh 

factor lain. Dengan demikian maka hipotesis yang telah penulis kemukakan pada Bab 

I, yaitu: “biaya standar yang diterapkan oleh perusahaan berperan dalam efektivitas 

pengendalian biaya behan baku “, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mencoba memberikan saran yang 

diharapkan akan berguna bagi Perusahaan Kerupuk KIKI BANGKA FOOD untuk 

lebih meningkatkan peranan penerapan biaya standar 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 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 sebaiknya pelaksanaan kerja yang sudah ada 

dipertahankan kalau bisa lebih ditingkatkan kembali. 

 

 

 

 


