
BAB V 

KESIMPULAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis informasi 

akuntansi 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. Adanya kapasitas yang menganggur yang dimiliki perusahaan. PT 

Kertasari Food mempunyai kapasitas produksi normal untuk produk kecap 

pada tahun 2006 adalah sebesar 1.050.000 kg atau sebesar 1.050 ton, 

sedangkan rencana kapasitas produksi yang dipakai sebesar 884.518 kg 

atau 884,518 ton. Kapasitas produksi yang digunakan adalah 84 %, 

sehingga masih ada 16% kapasitas produksi yang masih belum digunakan 

sebesar 165.482 kg atau sebesar 16 % dari total kapsitas produksi yang 

tersedia. Hal ini menunjukan perusahaan dapat menerima dan 

mengerjakan pesanan khusus. 

2. Adanya pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel pada perusahaan. 

3. Adanya pemisahan pasar antara pasar penjualan reguler dengan pasar 

untuk pesanan khusus. Pasar untuk penjualan non reguler biasanya untuk 

rumah makan atau restoran yang memesan sesuai kebutuhan mereka. 

Produk non reguler ini tidak dipasarkan kepada umum sehingga 

pengerjaan produk non reguler ini tidak menganggu pasar produk reguler. 

4. Perusahaan telah membandingkan antara biaya yang akan dikeluarkan 

(different cost) dengan pendapatan yang akan diterima perusahaan 

(different revenue) apabila menerima pesanan khusus tersebut walaupun 

harga yang diminta pemesan dibawah harga jual normal produk kecap. 

5. Adanya laba diferensial dalam penerimaan pesanan khusus tersebut. Pada 

tahun 2006 dengan menerima pesanan khusus perusahaan dapat 

menambah laba sebesar Rp 1,337,121.8. 



Selama melakukan penelitian, penulis mengidentifikasikan beberapa 

kelemahan dalam perusahaan diantaranya adalah walaupun perusahaan 

menerapkan analisis informasi akuntansi diferensial secara memadai, tetapi 

perusahaan memproduksi produk yang sama dengan produk reguler. Selain itu 

juga pada kondisi tertentu, manajemen dalam pengambilan keputusan masih 

dipengaruhi faktor-faktor tradisional seperti  dugaan dan perkiraan . 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian pada PT Kertasari Food, saran yang dapat penulis 

kemukakan sebagai bahan pertimbangan yang mungkin akan bermanfaat bagi  

PT Kertasari Food dalam upaya peningkatan laba perusahaan yaitu :  

1. Dalam Menerima suatu pesanan khusus, hendaknya perusahaan tidak 

hanya mempertimbangkan faktor laba tetapi faktor lainnya juga  yang 

dapat bermafaat bagi perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya 

adalah potensi pemasaran produk pada pesanan khusus dimasa yang 

akan datang, perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat dan 

efektifitas penggunaan modal kerja. 

2. Walaupun perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan 

tertentu hendaknya dalam pengambilan keputusan, manajemen tetap 

menggunakan alat bantu seperti analisis informasi akuntansi 

diferensial secara maksimal sehingga keputusan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan memberikan hasil yang dapat lebih diandalkan 

dibandingkan dengan menggunakan perkiraan atau dugaan 

pengalaman semata. 

3. Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari penerimaan 

pengerjaan pesanan khusus ini diantaranya adalah rusaknya harga 

pasar produk reguler, sebaiknya produk pesanan khusus diperlukan 

modifikasi sehingga ada perbedaan dengan produk pesanan reguler, 

selain itu  perusahaan sebaiknya memikirkan cara-cara untuk 

meningkatkan penjualan reguler seperti peningkatan kualitas produk 

dan memaksimalkan promosi baik iklan di media cetak, elektronik 



ataupun ikut serta atau mensponsori suatu kegiatan yang dapat 

mempromosikan produk sehingga perusahaan dapat memaksimalkan 

laba dari penjualan reguler, karena laba yang dihasilkan dari pesanan 

reguler akan lebih besar daripada laba yang dihasilkan dari pesanan 

khusus. 

 


