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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di UD. Batok Kambil, 

peneliti dapat menarik kesimpulan dari pembahasan analisis biaya standar 

sebagai alat pengendalian biaya produksi pada UD. Batok Kambil sebagai 

berikut : 

1. UD. Batok Kambil belum menerapkan sistem biaya standar dengan 

baik, karena masih terdapat varian yang begitu besar.  

2. Keuntungan yang diperoleh di UD. Batok Kambil dengan 

menggunakan sistem biaya standar belum 100% dapat memenuhi 

harapan  perusahaan. Hal ini disebabkan karena terdapat varian – 

varian yang masih membebankan pada pengeluaran perusahaan.  

3. Faktor – faltor penyebab terjadinya varian pada perusahaan yaitu 

harga pasar yang relatif naik turun atau tidak stabil dan kurangnya 

pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan.  

4. Sistem biaya standar ini dapat mempengaruhi perolehan laba 

operasional perusahaan. Apabila perusahaan mampu menerapkan 

sistem biaya standar dengan baik, maka hasil yang diperoleh 

perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang tidak 

menggunakan sistem biaya standar, dengan menerapkan sistem 

biaya standar pengeluaran akan lebih terperinci, baik pengeluaran 

yang direncanakan maupun pengeluaran yang sesungguhnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di sajikan 

maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang dapat memberikan 

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran 

yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu diadakan perhitungan dan pencatatan mengenai biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik agar lebih akurat. Peneliti 

menyarankan agar menggunakan sistem biaya standar dengan metode 

analisis varian. Hal ini dikarenakan dapat mengetahui penyimpangan 

yang tidak menguntungkan atau unfavorable, kemudian melakukan 

koreksi terhadap penyimpangan yang tidak menguntungkan dan 

memberikan rekomendasi sebagai tanggapan dari penyimpangan yang 

terjadi, dengan adanya penerapan sistem biaya standar dapat 

mengahasilkan produk yang berkualitas dan keuntungan yang maksimal. 

2. Perusahaan harus mampu memilih dan mencari supplier yang lebih baik 

atau mampu memanfaatkan harga yang lebih murah, agar dapat menekan 

biaya produksi seminimal mungkin.  

 


