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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis value 

chain sebagai alat strategic cost management untuk menciptakan keunggulan 

bersaing dalam upaya meningkatkan profitabilitas perusahaan pada unit usaha Air 

Minum Dalam Kemasan (AMDK) ASA Perum Jasa Tirta 1 Malang, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penjualan produk cup 120 ml lebih unggul dari penjualan produk cup 

240 ml, sehingga produk cup 120 ml mampu mengcover besarnya 

pemakaian bahan baku. Sedangkan penjualan produk cup 240 ml lebih 

rendah dibandingkan produk cup 120 ml dengan demikian hasil 

penjualan tidak mampu mengcover tingginya pemakaian bahan baku 

yaitu sebesar Rp. 176,905,728 atau 80,008% dari harga pokok 

produksi , sehingga produk cup 240 ml mengalami kerugian -20,331%.  

2. Penjualan produk botol pada tahun 2012 sebesar Rp. 162.541.500 

mengalami kerugian sebesar -33,068%. Permasalahan untuk produk 

botol terletak pada biaya penyusutan mesin yang cukup tinggi yaitu 

sebesar Rp. 83,287,268 atau 40.259% dari harga pokok produksi.  

3. Produk gallon tidak mengalami kerugian pada laporan laba rugi 

perusahaan, akan tetapi produk gallon mendapat perhatian untuk biaya 

tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan hasil 
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pengalokasian biaya produksi tahun 2012, yang mana pada tahun 

tersebut perusahaan telah memproduksi gallon sebanyak 19,400 

gallon. Perusahaan membebankan biaya tenaga kerja langsung untuk 

produk gallon sebesar Rp. 36,348,918 atau sebesar 46,366% dari total 

harga pokok produksi. 

4. Penerapan konsep analisis pada perusahaan menunjukkan bahwa 

aktivitas operation  merupakan aktivitas nilai yang berbiaya paling 

tinggi diantara aktivitas nilai lainnya yaitu sebesar 78.369% dari 

volume penjualan, dan untuk keseluruhan biaya aktivitas primer adalah 

91,482%. Sedangkan untuk aktivitas pendukung sebesar 9,015%.  

5.2 Saran 

Perusahaan perlu mengetahui kinerjanya di setiap tahap aktivitas nilai, 

mulai dari aktivitas pengadaan bahan baku sampai dengan aktivitas pelayanan 

purna jual. Penggunaan analisis value chain akan membantu perusahaan dalam 

memahami dan mengendalikan struktur biaya aktivitas nilainya. Perusahaan dapat 

meningkatkan marginnya dengan beberapa cara sebagai berikut: 

1. Mengendalikan/mengurangi biaya bahan baku untuk cup 240 ml dengan 

meningkatkan koordinasi antar aktivitas nilai dalam perusahaan dan juga 

koordinasi dengan rantai nilai pemasok berupa dan rantai nilai penyalur. 

2. Jumlah pemesanan bahan baku sebaiknya dinaikkan, dengan tujuan biaya 

pemesanan dapat dikurangi, sehingga perusahaan dapat memproduksi 

lebih banyak, dengan demikian penjualan produk perusahaan dapat 

ditingkatkan. 
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3. Mengoptimalkan kapasitas produk botol lebih besar dari sebelumya, 

dengan tujuan untuk mencover besarnya beban penyusutan mesin produksi 

botol. 

4. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui peningkatan 

kualitas produk jadi, harga yang bersaing, ketepatan waktu pengiriman 

serta pengeliminasian aktivitas yang tidak menimbulkan nilai tambah bagi 

konsumen. 


