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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh biaya 

diferensial dalam pengambilan keputusan memproduksi sendiri atau membeli untuk 

memenuhi pesanan, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Hampir seluruhnya responden menyatakan bahwa terdapat pengaruh biaya 

diferensial di dalam “PT X”, termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dilihat 

dari PT “X” yang telah memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan memproduksi sendiri atau membeli untuk memenuhi 

pesanan PT “X”. 

2. Biaya diferensial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan “PT 

X” Bandung dibuktikan dengan  Koefisien determinasinya (KD) menunjukkan 

nilai sebesar 0,195 atau sebesar 19,5% (dibulatkan 20%) dari hasil (r
2
 x 

100%). Artinya variasi perubahan pengambilan keputusan memproduksi 

sendiri atau membeli dipengaruhi oleh pengaruh biaya diferensial sebesar 

20% dan sisanya 80% dipengaruhi faktor lain yang tidak diamati oleh penulis 

seperti pengaruh eksternal ataupun kekeliruan yang ada didalam perusahaan. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

mengenai pengaruh biaya diferensial dalam pengambilan keputusan memproduksi 

sendiri atau membeli untuk memenuhi pesanan, maka penulis memiliki beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Analisis biaya diferensial yang dilakukan  oleh perusahaan harus lebih 

ditingkatkan dan dipertahankan. Namun ada indikator yang harus lebih dapat 

diperhatikan karena pengaruh biaya diferensial tidak terlalu besar terhadap 

pengambilan keputusan memproduksi sendiri atau membeli untuk memenuhi 

pesanan. Oleh karena itu, evaluasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

adalah perusahaan harus menggunakan analisis biaya diferensial yang lebih 

signifikan lagi, seperti keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan 

kegiatan produksi. 

2. Bagi Penelitian Berikutnya 

Dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan skala pengukuran ordinal 

dalam operasionalisasi variabel, maka peneliti menyarankan untuk peneliti 

selanjutnya agar menambahkan skala pengukuran yang lain seperti skala rasio 

untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, juga peneliti menyarankan agar 

diadakan penelitian lebih lanjut dengan responden yang lebih besar. 

 


