
V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari  penelitian  yang  dilakukan   pada  PG  Pradjekan  Bondowoso,  dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Perencanaan  merupakan  pandangan  ke  depan  untuk  melihat 

tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-

tujuan  tertentu,  sedangkan  pengendalian  melihat  ke  belakang, 

memutuskan  apakah  yang  sebenarnya  telah  terjadi,  dan 

membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. 

2. Perencanaan  dan  pengendalian  biaya  produksi  merupakan  usaha 

manajemen  untuk  menetapkan  di  muka  dasar-dasar  dari  arus  bahan-

bahan baku dan prosesnya sehingga menghasilkan tepat pada waktunya 

dengan  biaya  serendah  mungkin  dan  mengatur  serta  menganalisis 

mengenai  pengorganisasian  dan  pengoordinasian  bahan-bahan,  mesin 

dan  peralatan,  tenaga  manusia,  dan  tindakan-tindakan  lain  yang 

dibutuhkan. 

3. Penyusunan  standar  biaya  produksi  merupakan  salah  satu  cara 

untuk mengendalikan biaya produksi. Dari standar biaya produksi yang 

telah ditentukan oleh perushaaan, dapat diketahui analisis selisih biaya 

produksi.

4. Untuk  bahan  baku,  terdapat  selisih  harga  bahan  baku  sebesar 

Rp451.675.330,6.  Selisih  harga  ini  menguntungkan  bagi  perusahaan 
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karena  harga  bahan  baku  yang  sesungguhnya  lebih  kecil  dari  harga 

bahan baku yang distandarkan, sedangkan untuk kuantitas bahan baku 

dapat diketahui terdapat selisih sebesar  Rp94.214.278,86. Selisih harga 

ini  menguntungkan bagi  perusahaan karena tebu-tebu yang  dihasilkan 

dari proses penanaman tersebut berkualitas sehingga tidak banyak tebu-

tebu yang kualitasnya kurang baik terbuang. 

5. Kualitas  gula  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  bergantung  pada 

tingkat rendemen tebu sehingga sudah menjadi tugas manajemen untuk 

lebih  memperketat  pengawasan  penggunaan  bahan  baku serta 

menghindari  selisih  biaya  bahan baku yang  terlalu  besar  pada  tahun-

tahun berikutnya,  dengan meninjau kembali penetapan satndar ke arah 

yang lebih efisien. 

6. Untuk tenaga kerja langsung, terdapat selisih tarif upah langsung 

sebesar Rp306.871.016,4. Selisih tarif upah langsung ini menguntungkan 

bagi perusahaan karena telah dibayarnya upah dengan tarif lebih kecil 

dari yang telah dianggarkan selama kegiatan musiman khususnya untuk 

karyawan  kampanye,  sedangkan  pada  selisih  efisiensi  upah  langsung 

terdapat selisih sebesar (Rp120.305.033,33). Selisih tarif upah langsung 

ini tidak menguntungkan bagi perusahaan karena kapasitas giling yang 

tidak mencapai target akibat dari sering rusaknya mesin yang digunakan 

untuk mengolah tebu sehingga pekerjaan tertunda dan jam pengerjaan 

menjadi lebih panjang.
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7. Untuk biaya  overhead  pabrik,  terdapat  selisih  anggaran  (selisih 

pengeluaran)  sebesar  Rp1.490.600.060,  selisih  kapasitas  sebesar 

Rp251.496.520,  selisih  efisiensi  overhead  variabel  sebesar 

Rp85.155.830,  dan  selisih  efisiensi  overhead  tetap  sebesar 

Rp70.070.720. 

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, berikut disajikan beberapa 

saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan hendaknya menghindari terjadinya pemborosan waktu 

karena adanya  karyawan yang menanti  kerja,  dengan cara  melakukan 

kontrol  secara  berkala  terhadap  mesin  dan  peralatan  pabrik  untuk 

mencegah kerusakan mesin yang dapat mengganggu proses produksi.

2. Menekan  biaya  pemeliharaan  mesin  dengan  jalan  melakukan 

pemeliharaan  terhadap  mesin  dan  peralatan  secara  rutin  karena  usia 

mesin  yang  terdapat  pada PG Pradjekan terbilang  tua.  Cara ini  dapat 

menghindari  terjadinya  kerusakan mesin  yang  lebih  berat  yang  dapat 

menimbulkan biaya yang lebih besar. Selain itu, kerusakan mesin juga 

dapat menghambat proses produksi sehingga dapat menurunkan efisiensi 

produksi. 

3. Setelah  perusahaan  mengetahui  penyebab  dan 

pertanggunganjawaban selisih yang terjadi, sebaiknya dicari jalan untuk 

mengatasi  terjadinya  selisih  yang  merugikan.  Untuk  selanjutnya, 

penyimpangan  biaya  sesungguhnya  dengan biaya  standar  yang  dibuat 
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perusahaan  untuk  periode  mendatang  dapat  dihindari,  terutama 

penyimpangan yang dapat menimbulkan akibat negatif terhadap aktivitas 

perusahaan. 

4. Untuk  mencegah  dan  mengatasi  terjadinya  penyimpangan  biaya 

produksi,  sebaiknya  perusahaan  melakukan  analisis  yang  lebih  baik 

sebelum menyusun anggaran biaya produksi perusahaan, dan melakukan 

koordinasi yang baik dengan setiap bagian yang ada pada perusahaan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Karena  keterbatasan  data  yang  diperoleh,  penelitian  hanya 

dilakukan  untuk  tahun  tebang/tahun  produksi  2008  sehingga  analisis 

pengendalian biaya produksi hanya untuk tahun 2008 saja. 

2. Pengendalian biaya produksi yang dilakukan dalam penelitian ini 

hanya  memfokuskan pada analisis  perhitungan selisih  biaya  produksi, 

dan  mengesampingkan  faktor-faktor  lain  yang  bersifat  teknis  di 

lapangan. 
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