
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan biaya standar dalam 

pengendalian biaya produksi PT. Eka Kalbu sudah cukup memadai, hal ini dapat 

dilihat dari: 

1. Penerapan biaya standar pada PT. Eka Kalbu sudah cukup memadai. Dapat 

dilihat dari penetapan standar untuk biaya bahan baku, perusahaan telah 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan standar harga bahan 

baku dan kuantitas bahan baku. Baik biaya bahan baku utama ataupun bahan 

baku penolong, sudah sesuai dengan standar biaya perusahaan dalam rangka 

mencapai proses produksi yang efektif dan efisien juga mengikuti standar yang 

diberikan  PT.PLN. 

2. Perusahaan sebenarnya sudah memiliki standar tarif untuk tenaga kerja langsung, 

walaupun standar tarif tersebut hanya berdasarkan estimasi koor.teknisi saja. 

Oleh karena itu perusahaan perlu menyusun standar biaya tenaga kerja langsung 

agar memiliki tolak ukur dalam setiap proses produksi, dan standar tidak  

berdasarkan estimasi karyawan. Standar yang ditetapkan untuk tenaga kerja 

dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan. Adapun Komponen dari tenaga kerja 

langsung perusahaan ini adalah: 



 
 

 
 

 Uang saku  

 Tunjangan Penginapan 

 Tunjangan makan, dan 

 Tunjangan transportasi. 

3. Biaya BBM dan tol sudah terdapat standar biaya namun masih sebatas perkiraan 

dari bagian akuntansi dan juga keputusan direktur perusahaan. Perusahaan 

menyesuaikan biaya BBM dan tol berdasarkan kebutuhan dan dalam batas 

kewajaran. Sedangkan biaya pengawas, biaya tol, biaya parkir, biaya lain-lain, 

driver dan lembur, perusahaan tidak menetapkan secara tetap karena biaya seperti 

ini akan sangat sulit jika disusun standar biayanya, dan akan sangat signifikan 

jika ditetapkan suatu standar untuk biyaya-biaya ini. 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi, 

penulis berkesimpulan bahwa pada PT. EKA KALBU sudah menetapkan biaya 

standar dan dimanfaatkan dalam mengendalikan biaya produksi. Ini terlihat dari 

adanya pengendalian biaya yang dilakukan oleh perusahaan ini meskipun 

sebagian standar masih sebatas estimasi. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis mengajukan beberapa 

saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan 

dimasa mendatang. Adapun saran penulis untuk PT. Eka Kalbu sebagai berikut: 



 
 

 
 

1. Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan kualitas penetapan standar biaya,. 

Peningkatan penyusunan standar yang dibutuhkan adalah standar biaya tenaga 

kerja langsung yang dimulai dari penetapan tenaga kerja, penetapan skedul 

produksi jasa, penyusunan biaya tenaga kerja dan perencanaan upah insentif.  

2. Biaya overhead pabrik sangat sulit untuk ditetapkan standar biayanya, sehingga 

diharapkan perusahaan dapat mengendalikan biaya ini secara baik agar tidak 

menimbulkan selisih merugikan yang cukup besar. 

3. Sebaiknya perusahaan melatih karyawannya untuk dapat secara profesional 

menilai suatu standar biaya kerja secara akurat agar tidak terjadi selisih 

merugikan bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


