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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis biaya 

diferensial yang dilakukan pada Perusahaan “X” di Bandung, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan “X” mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan 

khusus dengan melakukan perhitungan estimasi biaya dengan memasukkan 

semua biaya yang terjadi pada produksi normal perusahaan. Dalam pesanan 

khusus pada bulan April tahun 2008, estimasi biaya yang dihitung oleh 

perusahaan adalah Rp 5.052.473,00 (perhitungan pada tabel 4.2 pada hal 64) 

dan perhitungan estimasi biaya yang dihitung oleh penulis adalah Rp 

3.658.750,00 (perhitungan pada tabel 4.5 pada hal 71), perbedaan hasil 

perhitungan ini disebabkan oleh perusahaan yang belum menggunakan 

konsep biaya relevan dalam perhitungannya. Perusahaan masih memiliki 

kapasitas yang menganggur sehingga biaya tetap pada saat produksi tidak 

dimasukkan dalam perhitungan penulis. 

2. Analisis biaya diferensial membantu Perusahaan “X” di dalam pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus yaitu dapat membantu 

Perusahaan “X” dalam menghitung biaya relevan dalam pesanan khusus 

tersebut dan juga memprediksi besar atau kecilnya laba/rugi yang akan 

diperoleh Perusahaan “X” jika perusahaan menerima atau menolak pesanan 

khusus tersebut.  Pengaruh pengambilan keputusan menerima atau menolak 
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pesanan khusus terhadap peningkatan laba perusahaan sangat besar, karena 

dengan mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus yang 

menguntungkan atau yang merugikan dengan benar maka perusahaan dapat 

meningkatkan labanya. 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis 

biaya diferensial dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 

khusus mempunyai peran yang positif dalam menganalisis biaya-biaya yang 

relevan yang dapat dimasukkan dalam biaya pesanan khusus dan juga 

memprediksi besar kecilnya laba/rugi yang akan diperoleh perusahaan, sehingga 

perusahaan dapat mengambil langkah awal, pesanan khusus mana yang akan 

diterima oleh perusahaan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta melihat 

kondisi yang ada dalam perusahaan, maka penulis memberikan saran sebagai bahan 

pertimbangan yang mungkin akan bermanfaat bagi Perusahaan “X” sehingga analisis 

yang dilakukan menjadi lebih tepat. Saran tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sebelum menerima pesanan khusus, perusahaan memeriksa terlebih 

dahulu kapasitas maksimum perusahaan dan kapasitas yang telah terpakai untuk 

melakukan proses produksi sebelum perusahaan memutuskan untuk menerima 

atau menolak pesanan khusus, sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah 

masih ada kapasitas yang tersedia untuk menyelesaikan pesanan khusus tersebut 

atau perusahaan memerlukan kapasitas tambahan untuk menyelesaikan pesanan 
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khusus tersebut, dengan demikian perusahaan dapat mengetahui apakah 

perusahaan memerlukan tambahan biaya tetap atau tidak dalam memproduksi 

pesanan khusus tersebut. 

2. Sebaiknya di dalam melakukan pengambilan keputusan menerima atau menolak 

pesanan khusus, Perusahaan “X” menggunakan analisis biaya diferensial karena 

dengan menggunakan analisis biaya diferensial dapat mengetahui biaya-biaya 

yang  relevan yang dapat dimasukkan ke dalam biaya pesanan khusus tersebut 

dan juga dapat membantu perusahaan dalam memprediksi besar kecilnya laba 

yang akan diperoleh perusahaan dari pesanan khusus tersebut.  

 


