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V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan atas penelitian 

yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Standar biaya produksi mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi 

apabila perusahaan mampu mencapai output sama dengan standar dan 

dengan biaya yang lebih kecil dari standar. Efisiensi juga dapat dicapai 

jika output lebih besar dari standar dan biaya lebih besar dari standar, 

dengan catatan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan output. 

Perusahaan telah mencapai efisiensi biaya produksi, hal ini dapat dilihat 

dari selisih antara standar dan aktual. Perusahaan mengalami selisih 

merugikan pada kuantitas bahan baku, tarif upah, dan biaya overhead 

pabrik untuk biaya bahan penolong serta mengalami selisih 

menguntungkan pada harga bahan baku, efisiensi upah, dan biaya 

overhead pabrik lainnya, yaitu biaya bahan bakar dan listrik, biaya tenaga 

kerja tidak langsung, biaya penyusutan bangunan, dan biaya penyusutan 

mesin. Selisih menguntungkan yang dicapai perusahaan lebih besar 

dibanding selisih merugikan. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikatakan 

efisien. 

2. Dalam menetapkan standar perusahaan menggunakan data tahun 

sebelumnya dengan adanya penambahan sebesar kurang lebih 10% yang 

diestimasi berdasarkan kondisi pasar. Penyusunan standar biaya produksi 
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ini telah tepat meskipun ada beberapa biaya yang mengalami selisih 

merugikan. Penyebab utama terjadinya ketidaksesuaian adalah kebijakan 

pemerintah yang tiap tahun selalu berubah, misalnya ada kenaikan harga 

BBM. 

3. Selama periode akuntansi berjalan terjadi penyimpangan yang cukup 

signifikan antara standar dan realisasi, tetapi perusahaan tidak melakukan 

perubahan atau perbaikan terhadap standar. Perubahan hanya dilakukan 

pada akhir tahun dan itupun hanya berupa catatan atas penyebab 

penyimpangan. 

4. Pembebanan biaya overhead pabrik yang secara merata pada produk tidak 

mencerminkan biaya yang benar-benar terjadi sehingga perusahaan tidak 

mengetahui berapa besar biaya yang sebenarnya terjadi. Hal ini 

mengakibatkan tidak akuratnya perhitungan biaya produksi dan akan 

berpengaruh juga pada perhitungan harga pokok penjualan. 

5. Perusahaan memilih jumlah jam kerja sebagai cost driver untuk biaya 

overhead pabrik. Pemilihan cost driver tersebut kurang tepat. Hal ini 

disebabkan oleh biaya overhead pabrik merupakan unsur biaya yang 

bersifat tidak langsung dalam membentuk produk sehingga menimbulkan 

masalah dalam pembebanannya. Oleh karena itu, diperlukan dasar 

pembebanan yang dapat mencerminkan konsumsi overhead oleh setiap 

produk dengan lebih akurat. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya meneliti satu perusahaan sehingga kurang mendukung 

untuk generalisasi hasil penelitian. 

2. Laporan keuangan yang digunakan analisis hanya satu periode laporan 

keuangan sehingga belum cukup menggambarkan keadaan perusahaan 

yang sesungguhnya dalam beberapa tahun terakhir. 

5.3 Saran-Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi dan simpulan di atas, berikut ini saran 

yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan masukan: 

1. Sebaiknya perusahaan dalam menyusun standar menggunakan standar 

Pelaksanaan Terbaik yang Dapat Dicapai (Attainable High Performance) 

karena standar ini memungkinkan perusahaan menghitung 

ketidakefisienan yang terjadi selama proses produksi. Standar ini 

merupakan standar yang tidak terlalu ketat dan longgar bagi perusahaan 

sehingga perusahaan dapat mentoleransi adanya perubahan kondisi alam 

serta kebijakan pemerintah yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, 

standar Pelaksanaan Terbaik yang Dapat Dicapai (Attainable High 

Performance) menjadi standar yang sesuai bagi perusahaan dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor terkait. 

2. Melakukan pemilihan cost driver yang tepat untuk setiap biaya sehingga 

pembebanan biaya dapat dilakukan secara tepat pada setiap fungsi dan 

produk. 
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3. Pembengkakan biaya tidak langsung menuntut perusahaaan lebih ketat 

mengawasi dan mengontrol biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk 

mencegah adanya pengeluaran biaya yang seharusnya tidak perlu 

dikeluarkan oleh perusahaan. Sebaiknya perusahaan memperhitungkan 

terlebih dahulu semua biaya tidak langsung yang akan dikeluarkan. 

4. Perusahaan seharusnya memperbaiki standar secara periodik dan 

mengusahakan perbaikan yang terus menerus. Teknologi, peralatan, dan 

proses produksi yang selalu berubah sering membuat standar menjadi 

usang. Tanpa pembaharuan yang terus menerus, perusahaan akan kesulitan 

untuk bertahan di lingkungan kompetitif yang menuntut kualitas dan 

efisiensi tinggi. Oleh karena itu, penetapan standar harus dibuat dengan 

cermat dan seksama dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait. 
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