
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  atas  biaya  standar  yang 

ditetapkan oleh pihak perusahaan, penulis mencoba menarik simpulan, kemudian 

mencoba memberikan saran-saran yang diharap perlu untuk meningkatkan fungsi 

biaya standar sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya produksi 

pada perusahaan yang bersangkutan.

o Simpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  biaya  standar 

yang berlaku di PT.  Sanlit  Inti  Plastik,  maka penulis  mengemukakan simpulan 

sebagai berikut:

- Perusahaan telah menetapkan biaya standar ke dalam proses produksi secara 

memadai. Hal ini dapat dilihat dari:

o Perusahaan telah menetapkan standar biaya bahan baku berdasarkan anggaran 

yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Penetapan standar biaya bahan 

baku ini terdiri atas standar harga bahan baku dan standar kuantitas pemakaian 

bahan baku. Standar harga bahan baku ditetapkan berdasarkan yang berlaku 

saat  ini,  sedangkan  standar  kuantitas  pemakaian  bahan  baku  ditetapkan 

berdasarkan eksperimen dan pengalaman masa lalu.

o Perusahaan telah menetapkan standar tarif upah dan standar jam kerja. Standar 

tarif upah ditetapkan berdasarkan tarif upah masa lalu dengan memperhatikan 

pemerintah mengenai Upah Minimum Regional (UMR), sedangkan jam kerja 

dibuat berdasarkan data tahun terakhir.

o Perusahaan  telah  menetapkan  standar  biaya  overhead  pabrik  dengan 

mengelompokkan biaya overhead tersebut. 



- Pengendalian biaya produksi yang telah dilakukan oleh PT. Sanlit Inti Plastik 

cukup efektif, meskipun setiap laporan realisasi biaya produksi dapat berbeda 

atau tidak selalu sama dengan anggaran yang telah  ditetapkan sebelumnya. 

Hal  ini  menimbulkan penyimpangan  pada  perusahaan terutama pada biaya 

produksi, karena unsur-unsur biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya 

tenaga  kerja  langsung,  dan  biaya  overhead  pabrik  lebih  tinggi  atau  lebih 

rendah  dibandingkan  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Tetapi  hal  itu 

sudah dapat teridentifikasi sehingga tindakan korektif yang perlu dilaksanakan 

sudah dilakukan. 

- Biaya standar sangat berfungsi pada PT. Sanlit Inti Plastik sebagai alat bantu 

manajemen  dalam pengendalian  biaya  produksi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 

hasil  jawaban  kuesioner  sebesar  83,33  %.  Selain  hal  tersebut,  dapat  juga 

dilihat dari:

o Standar yang ditetapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian terhadap 

pelaksanaan operasi perusahaan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

o Standar yang ditetapkan dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk membantu 

dan memotivasi  manajemen dalam beroperasi  secara efisien dan ekonomis, 

sehingga hasil produksi sesuai dengan yang diharapkan.

o Standar yang ditetapkan dapat memberikan pedoman pada manajemen dalam 

memperbaiki kinerja.

Selain hal-hal tersebut di atas, ada beberapa kelemahan yang ditemukan 

pada PT. Sanlit Inti Plastik, diantaranya:

a. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara tiap-tiap bagian kegiatan yang 

ada dalam perusahaan dalam penyusunan standar biaya produksi .

b. Dalam  menganalisis  penyebab  selisih  biaya  produksi  yang  terjadi, 

perusahaan  belum  menetapkan  batas  toleransi  dari  standar  yang  telah 

ditetapkan, sehingga semua selisih yang terjadi dianalisis oleh perusahaan 

untuk  mengetahui  sebab-sebab  terjadinya  selisih  tersebut.  Hal  ini 

mengakibatkan perusahaan menjadi kurang efektif dalam menindak lanjuti 

penyimpangan biaya produksi



o Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa 

saran  perbaikan  yang  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang.

- Koordinasi  dan kerjasama antara  tiap-tiap  bagian kegiatan  yang  ada dalam 

perusahaan  lebih  ditingkatkan,  sehingga  perusahaan  dapat  mengendalikan 

biaya produksi dan dapat meminimalkan penyimpangan yang merugikan

- Perusahaan  sebaiknya  menetapkan  batas  toleransi  penyimpangan  yang 

dianggap  material  dari  standar  biaya  produksi  yang  ditetapkan  sehingga 

memudahkan  manajemen  dalam  melaksanakan  perbaikan  terhadap 

pelaksanaan yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

- Agar  penetapan  biaya  standar  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan, 

sebaiknya  penelitian  terhadap  penyimpangan  dilakukan  oleh  bagian  teknis 

yang akan berkerjasama dengan bagian produksi untuk melakukan penelitian-

penelitian atas penyimpangan yang terjadi. 


