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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

Setelah melakukan analisis data dan pengumpulan data dalam penelitian ini, 

penulis menarik kesimpulan bahwa pengendalian anggaran biaya produksi berperan 

sangat penting  dalam mencapai efektivitas produksi perusahaan.  

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil analisis, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa anggaran biaya produksi 

yang dilakukan oleh perusahan memiliki peranan yang sangat penting 

bagi keberlangsungan produksi perusahaan karena dengan anggaran 

tersebut perusahaan dapat melihat penyimpangan biaya produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan, penyimpangan yang terjadi pada anggaran 

biaya produksi tahun 2018 yaitu sebesar 5,8%, penyimpangan tersebut 

menguntungkan karena tidak melebihi batas toleransi penyimpangan 

yang ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 10%.  

2. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengendalian biaya yang 

dilakukan oleh perusahaan berdasarkan anggaran biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sudah cukup 

baik hal tersebut ditunjukkan dengan selisih biaya yang digunakan oleh 

perusahaan bersifat menguntungkan karena realisasi biaya yang 

digunakan oleh lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh perusahaan  
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3. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi efektivitas produksi dalam penganggaran biaya produksi 

yang meliputi biaya kualitas bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

pemeliharaan mesin dan kecelakaan kerja memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan karena seluruh biaya yang dikeluarkan untuk produksi 

mulai dari pembelian bahan baku, pemeliharaan mesin dan upah 

kesejahteraan karyawan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas produksi yang 

dicapai oleh perusahaan pada tahun 2018 yaitu sebesar 94,1% karena 

dalam penggunaan biaya produksi yang dilakukan realisasi biaya yang 

digunakan lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya oleh 

perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai efektivitas produksi 

dengan sangat baik.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang dilakukan penulis, agar 

pelaksanaan penganggaran dan pengendalian biaya untuk mencapai efektivitas 

produksi dapat berjalan dengan baik, maka penulis memberikan saran pada PT 

Barkah Jaya Mandiri Sukabumi sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan anggaran biaya produksi yang dilakukan perusahaan 

tahun 2018, perusahaan dalam menganggarkan biaya produksi sudah 

terlaksana dan berperan penting dalam pelakasanaan produksi karena 

tingkat penyimpangan yang terjadi sebesar 5,8% yang kurang dari batas 
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toleransi penyimpangan yang ditetapkan perusahaan penulis 

menyarankan agar sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan metode 

yang dilakukan dalam penyusunan anggaran biaya produksi tersebut.   

2. Berkaitan dengan pengendalian biaya yang dilakukan perusahaan sudah 

cukup baik diharapkan pengendalian tersebut dapat menjadi alat 

pengawasan manajer dan pihak lainnya terhadap biaya – biya yang 

digunakan oleh perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan yang 

merugikan bagi keberlangsungan produksi perusahaan.  

3. Berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas 

produksi yang dilakukan perusahaan diharapkan perusahaan dapat lebih 

memperhatikan kembali dan dapat mempertahankan seluruh aspek yang 

dapat meningkatkan efektivitas produksi perusahaan sehingga seluruh 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. 

4. Berkaitan dengan efektivitas produksi perusahaan diharapkan 

perusahaan dapat mempertahankan efektivitas produksi yang telah 

dicapai tersebut sehingga dimasa yang akan datang perusahaan dapat 

meningkatkan efektivitas produksi lebih dari yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 


