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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas penerapan biaya 

standart dan pengendalian biaya terhadap aktivitas produksi perusahaan pada 

PT Anugrah Argon Medica yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, maka penulis 

menarik kesimpulan dan kemudian memberikan saran-saran yang dianggap perlu 

untuk meningkatkan manfaat biaya standart dalam mengendalikan biaya produksi 

pada perusahaan. 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai biaya standart 

yang dilakukan oleh PT Anugrah Argon Medica, maka penulis 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

a. Perusahaan telah menetapkan system biaya standart ke dalam proses

produksi hal ini dapat dilihat dari:

1. Dalam menetapkan standart harga bahan baku perusahaan telah

memperhatikan hal-hal yang menyangkut penetapan standart harga

bahan baku, seperti pemilihan pemasok yang tepat yang akan

mempengaruhi dalam pertimbangan kualitas barang dan harga barang

yang akan diterima perusahaan.

2. perusahaan telah menetapkan standart tarif upah berdasarkan himbauan

dari pemerintah yaitu sesuai dengan upah minimum regional (UMR).

3. perusahaan telah menetapkan besarnya anggaran biaya overhead

pabrik, dengan cara memisahkan biaya overhead pabrik tetap dengan

biaya overhead pabrik variabel.

b. Pengendalian biaya produksi yang telah dilakukan oleh PT Anugrah

Argon Medica telah cukup efektif, meskipun setiap laporan realisasi biaya

dapat berbeda atau tidak selalu sama dengan anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada

perusahaan terutama pada biaya produksi, karena unsur biaya produksi

seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead

pabrik lebih tinggi atau rendah dibandingkan dengan standart yang telah
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ditetapakan. Tetapi hal ini telah dapat teridentifikasi sehingga tindakan 

koreksi yang perlu dilaksanakan dan dilakuakan.  

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis 

mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun saran-

saran yang penulis berikan yaitu:  

1. Perusahaan hendaknya meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar

bagian yang ada dalam perusahaan, sehingga dapat menyusun biaya

standart sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisasi penyimpangan

yang akan terjadi.

2. Perusahaan sebaiknya menentukan batas toreransi penyimpangan yang

terjadi yang dianggap material dari standart biaya produksi yang

ditetapkan sehingga memudahkan manajemen dalam menentukan

perbaikan.
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