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BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan berbagai analisis dan pembahasan mengenai pesanan khusus 

pada perusahaan roti ”AC”, simpulan yang diperoleh penulis yaitu : 

1. Dengan adanya pesanan khusus, cara yang dilakukan perusahaan selama 

ini untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus 

adalah memasukkan semua komponen biaya produksi dan operasional 

yang terdapat pada perusahaan, baik yang relevan maupun tidak relevan ke 

dalam perhitungan laba rugi. Berdasarkan cara perhitungan laba rugi yang 

dilakukan perusahaan selama ini (Tabel 4.1.4), perusahaan merasa akan 

mengalami kerugian sebesar Rp 960.000 jika menerima pesanan khusus 

pada bulan April 2006. Oleh karena itu keputusan yang diambil 

perusahaan adalah menolak pesanan khusus pada bulan April 2006. 

2. Dengan menerapkan analisis diferensial untuk pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan khusus, cara yang dilakukan adalah 

mengelompokkan komponen biaya yang terdapat pada perusahaan ke 

dalam biaya relevan dan tidak relevan untuk perhitungan laba rugi. Setelah 

mengetahui komponen biaya yang relevan untuk pesanan khusus, langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan laba rugi dengan analisis 

diferensial, dan diperoleh laba diferensial dari pesanan khusus sebesar Rp 

3.382.500 yang akan menambah laba total perusahaan menjadi Rp 
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8.404.500. Oleh karena itu, keputusan yang seharusnya diambil oleh 

perusahaan adalah menerima pesanan khusus pada bulan April 2006.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran 

kepada perusahaan roti ”AC” yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan di 

masa yang akan datang sebagai berikut : 

1. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan menerima 

atau menolak pesanan khusus, maka penulis menganjurkan untuk terlebih 

dahulu mengelompokkan komponen biaya apa saja pada perusahaan yang 

relevan untuk dimasukkan dalam perhitungan laba rugi akibat adanya 

pesanan khusus. 

2. Setelah mengetahui komponen biaya apa saja yang relevan, maka penulis 

menganjurkan untuk menerapkan analisis diferensial yang mampu 

memperbaiki faktor ekonomis dari pesanan khusus dan membantu 

perusahaan untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak 

pesanan khusus dengan tepat. 


