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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai “peranan evaluasi biaya produksi yang sebenarnya terhadap 

anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keefektifan PT X”, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perusahaan sejauh ini mendekati tepat merealisasikan biaya produksi 

dengan anggaran. Dalam pembuatan anggaran perusahaan berusaha 

menggunakan perbandingan biaya tahun sebelumnya serta ramalan 

untuk masa yang akan datang, agar anggaran dapat dibuat seefektif 

mungkin bagi kemajuan perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan 

pada Bab IV terlihat bahwa realisasi biaya hampir sama dengan 

anggaran yang telah dibuat oleh perusahaan. Hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan telah membuat anggaran dengan tepat, sehingga 

biaya produksi dapat diminimalisasi namun tanpa mengurangi kualitas 

dari produk yang dihasilkan. Anggaran tersebut dapat menjaga biaya 

produksi tidak berlebihan atau melebihi budget, sehingga biaya yang 

dikeluarkan seefisien mungkin.   Selama ini perusahaan telah berusaha 

sebaik-baiknya, namun ada beberapa anggaran yang meleset dari 
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perkiraan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi 

perekonomian yang tidak stabil ( harga dolar yang tidak stabil ) yang 

sangat berakibat terhadap harga bahan baku. Ataupun dikarenakan 

kondisi pasar yang berpengaruh terhadap volume produksi.  

2. Perusahaan telah mengklasifikasikan biaya dengan tepat. Hal ini 

terlihat dari biaya-biaya pada tabel 4.3 dan 4.4, yang menunjukan 

keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan.  

3. Hasil evaluasi perusahaan dari tahun ke tahun dapat digunakan dalam 

usaha meningkatkan keefektifan perusahaan, khususnya untuk biaya 

produksi. Hasil eveluasi dapat digunakan sebagai acuan untuk tahun 

berikutnya dalam pembuatan perencanaan serta dapat menunjukan 

seberapa besar biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi serta 

seberapa besar perbedaan yang terjadi antara anggaran dengan realissi 

biaya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu anggaran 

dibuat oleh perusahaan dengan melihat biaya tahun sebelumnya, melihat situasi 

ekonomi dan gejala konsumen sehingga mengetahui barang apa yang harus 

diproduksi.  
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Perusahaan harus memiliki cadangan dolar yang cukup, agar kestabilan harga 

barang baku dapat dipertahankan dan perusahaan harus bisa mengambil kesempatan 

pada waktu harga dolar yang termurah untuk membuat stok (persediaan bahan baku), 

sehingga peranan anggaran bisa meningkatkan keefektif dan keefisien perusahaan 

dalam bersaing dipasar. 

 

 


