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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa : 

1. Pada CV. Vatfrilla Sukses Jaya tidak mempunyai pengendalian biaya 

operasional yang baik, karena pada CV. Vatfrilla Sukses Jaya belum 

memiliki perencanaan anggaran biaya operasional yang baik. Namun pada 

dasarnya identifikasi biaya operasional yang dimiliki CV. Vatfrilla Sukses 

Jaya sudah baik, karena sudah memiliki unsur-unsur biaya operasional 

yang baik yaitu biaya penjualan jasa, biaya pemasaran dan biaya 

administrasi dan umum. 

2. Pada CV. Vatfrilla Sukses Jaya mengalami peningkatan biaya operasional 

melebihi standar yang mempengaruhi laba perusahaan, hal ini disebabkan 

oleh menaikkan gaji karyawan tanpa adanya perencanaan yang baik, biaya 

pengiriman dan pengangkutan seperti biaya BBM dan packing yang tidak 

pasti, pemberian diskon kepada pelanggan, persediaan alat tulis kantor dan 

biaya dapur kantor (konsumsi karyawan) yang berlebihan. 

3. Penyusunan perencanaan anggaran biaya operasional CV. Vatfrilla Sukses 

Jaya didasarkan pada biaya standar operasional yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hasil penyusunan anggaran biaya operasional tersebut 

dijadikan dasar untuk perbandingan antara anggaran biaya operasional dan 

realisasi biaya operasional untuk mengetahui berapa besar pengeluaran 

yang sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran biaya operasional. 
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Berdasarkan prosentase perbandingan antara anggaran biaya operasional 

dengan realisasi biaya operasional pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015, menunjukkan pengeluaran biaya operasional selalu mengalami 

kenaikan. Peningkatan biaya operasional dari tahun ke tahun ini 

disebabkan oleh kenaikan gaji karyawan, BBM, biaya pemasaran dan alat 

tulis kantor. Hal ini menunjukkan realisasi biaya operasional yang 

melebihi anggaran biaya operasional tersebut yang mempengaruhi 

pendapatan laba yang diinginkan perusahaan kurang maksimal. Setelah 

penulis membuat perencanaan anggaran biaya operasional dengan 

berdasarkan pada pengalaman tahun lalu yang diperkirakan kenaikan 

pendapatan mencapai 23% dan mengacu pada standar yang ada, pada 

tahun 2016 terjadi peningkatan laba pada CV. Vatfrilla Sukses Jaya. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas maka dapat diambil saran sebagai berikut : 

1. Untuk mengantisipasi adanya kelebihan dalam pengeluaran biaya 

operasional pada CV. Vatfrilla Sukses Jaya, maka CV. Vatfrilla Sukses 

Jaya harus membuat perencanaan anggaran biaya operasional yang tepat 

agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi biaya standar operasional 

perusahaan. 

2. Untuk membuat perencanaan anggaran biaya operasional, unsur-unsur 

biaya operasional yang ada dalam perusahaan harus di klasifikasikan 

sesuai dengan unsur-unsur biaya operasional yang baik meliputi biaya 

penjualan jasa, biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 
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3. Untuk menyusun perencanaan anggaran biaya operasional yang tepat,  CV. 

Vatfrilla Sukses Jaya dapat menggunakan metode pragmatis. Dimana 

dalam metode pragmatis ini, anggaran ditetapkan berdasarkan pengalaman 

tahun lalu berdasarkan standar. 


