
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian dan melakukan pembahasan 

mengenai penerapan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian biaya 

produksi pada PT Multi Garmen Jaya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

yang merupakan hasil penaksiran dari data yang diperoleh penulis serta hasil 

pengamatan selama melakukan penelitian, yaitu: 

4. Penyusunan anggaran biaya produksi pada PT Multi Garmen Jaya telah 

memadai, hal ini ditunjang dengan kenyataan sebagai berikut : 

d. PT Multi Garmen Jaya telah menetapkan anggaran biaya produksi yang 

terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja 

langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Penyusunan anggaran 

biaya produksi dilakukan oleh bagian-bagian yang bertanggung jawab atas 

biaya produksi perusahaan. Bagian pembelian bersama bagian produksi 

bertanggung jawab atas biaya bahan baku, bagian personalia dan bagian 

produksi bertanggung jawab terhadap biaya tenaga kerja, serta bagian 

produksi bertanggung jawab terhadap biaya overhead pabrik 

e. Anggaran biaya produksi disusun untuk periode satu tahun, yang dimulai 

dari bulan Januari sampai dengan Desember. Anggaran biaya produksi 

tersebut disusun untuk setiap kelompok produk. Prosedur penyusunan 

anggaran pada perusahaan memakai pendekatan top-down dan bottom-up. 

Pendekatan top-down diawali dengan penetapan pedoman anggaran oleh 

Presiden Direktur, sementara pendekatan bottom-up dilakukan pada saat 

penyusunan anggaran secara rinci dan tiap bagian untuk sebagai satu 

anggaran yang komprehensif, yang kemudian diajukan untuk disetujui 

sebagai anggaran final perusahaan 



f. Untuk mengendalikan biaya produksi, setiap bulannya disusun laporan 

realisasi biaya produksi. Laporan ini mencantumkan biaya produksi yang 

telah ditetapkan dalam anggaran, realisasi yang telah terjadi dan selisih 

yang terjadi 

g. Perusahaan telah menetapkan batas toleransi penyimpangan sebesar 9% 

dari biaya yang dianggarkan. Penentuan batas toleransi ini berguna dalam 

menentukan penyimpangan mana yang materiil untuk dicari penyebabnya 

dan mana yang tidak materiil 

h. Hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai feedback untuk pencapaian 

target anggaran tahun bersangkutan dan dalam penyusunan anggaran 

periode berikutnya 

5. Efektivitas biaya produksi pada PT Multi Garmen Jaya telah tercapai, hal ini 

dapat dilihat dengan adanya hal-hal sebagai berikut: 

a. Efisiensi biaya produksi. Pada PT Multi Garmen Jaya, realisasi biaya 

produksi lebih besar dari anggaran biaya produksi. Tetapi selisih yang 

terjadi jumlahnya lebih kecil dari batas toleransi material penyimpangan 

perusahaan yaitu 9%. Anggaran biaya produksi tahun 2011 ditetapkan 

sebesar Rp 117.925.433 sedangkan realisasinya sebesar Rp 119.552.606 

terdapat selisih sebesar Rp 1.627.173 atau -2,43%. Pada tahun 2012 biaya 

produksi ditetapkan sebesar Rp 140.755.696 sedangkan realisasinya 

sebesar Rp 142.973.561 terdapat selisih sebesar Rp 2.217.865 atau -

2,47%. Jadi, anggaran biaya produksi dapat tercapai karena selisih yang 

terjadi antara anggaran dengan realisasinya tidak terlalu besar dan masih 

dibawah batas material penyimpangan yang ditetapkan perusahaan 

b. Tercapainya target produksi. Jumlah produksi pada PT Multi Garmen Jaya 

sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Produksi yang 

direncanakan tahun 2008 sebanyak 2.358.440 pcs dan realisasi produksi 

sebanyak 2.411.505 pcs dengan selisih 53.065 pcs atau 2.25%. Sedangkan 

tahun 2009 anggaran produksi sebanyak 2.612.696 pcs dan realisasi 

sebanyak 2.649.274 pcs dengan selisih 36.578 pcs atau 1.40%  



 
Berdasarkan hasil penelitian selalin hal-hal yang dikemukakan di atas,              

PT Multi Garmen Jaya mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah: 

1. Anggaran biaya produksi hanya disusun untuk setiap produk dan tidak disusun 

untuk setiap model. Seperti  pada produk kemeja tidak dipisahkan untuk per 

usia 

2. Pada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, PT Multi Garmen Jaya 

tidak memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel, serta tidak disusun 

berdasarkan departemen yang ada pada bagian produksi 

3. Analisis selisih yang dilakukan oleh PT Multi Garmen Jaya hanya 

memusatkan perhatian pada nilai rupiah dan tidak memperhitungkan 

kemungkinan selisih yang disebabkan ketidakefisienan proses produksi 

4. Dalam menetapkan batas toleransi penyimpangan, PT Multi Garmen Jaya 

hanya menetapkannya dalam bentuk persentase penyimpangan   

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT Multi Garmen Jaya dalam 

menggunakan anggaran biaya produksi sebagai alat pengendalian biaya produksi, 

yaitu: 

1. Untuk meningkatkan pengendalian yang dapat dilakukan sebaiknya PT Multi 

Garmen Jaya menentukan anggaran biaya produksi selain untuk kelompok 

produk, juga untuk setiap model. Dengan penetapan anggaran biaya produksi 

untuk setiap model ini, PT Multi Garmen Jaya dapat melihat produk mana saja 

yang memberikan keuntungan dan mana yang tidak 

2. Sebaiknya PT Multi Garmen Jaya menyusun anggaran biaya overhead pabrik 

berdasarkan departemen yang ada pada bagian produksi dan memisahkan 

antara biaya tetap dan biaya variabel. Dengan penyusunan anggaran biaya 

overhead pabrik berdasarkan departemen ini dapat meningkatkan 

pengendalian terhadap biaya overhead, karena masing-masing departemen 



akan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang terjadi di departemennya dan 

jika terjadi peyimpangan, maka departemen tersebut bertanggung jawab 

3. Sebaiknya PT Multi Garmen Jaya menetapkan batas toleransi selain dalam 

bentuk persentase penyimpangan, juga dalam nilai rupiah. Hal ini 

dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat memusatkan perhatian pada 

penyimpangan yang benar-benar materiil bagi perusahaan 

4. Sebaiknya PT Multi Garmen Jaya meneliti penyimpangan yang terjadi dengan 

memperhitungkan kemungkinan selisih yang disebabkan oleh ketidakefisienan 

proses produksi, yaitu dengan melakukan analisis eficiency variance dan price 

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

overhead pabrik dilakukan analisi 4 selisih, yaitu spending variance, fixed 

spending variance, efficiency variance dan product 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 lebih tepat 

untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa di masa yang akan 

datang. Namun, sebelum melakukan analisis tersebut sebaiknya perusahaan 

berpegang pada prinsip biaya dan manfaat            


