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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

1. Penerapan biaya standar PD. Alam Aneka Aroma diantaranya biaya bahan baku 

standar  pada awal tahun, sebagai acuan biaya untuk proses produksi periode 

selanjutnya. Pada setiap bahan baku produk yang akan dibuat, personel yang 

terkait menentukan biaya yang akan dikeluarkan sebagai urutan operasional yang 

dilakukan, dengan menentukan daftar bahan baku yang dibutuhkan berikut biaya 

setiap jenis bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi. selanjutnya, 

menyusun anggaran produksi, setelah itu perusahaan mendapat kartu catatan 

biaya bahan baku yang berisi pencatatan penerimaan dan pengeluaran bahan 

baku yang digunakan sebagai arsip. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung 

standar pada PD. Alam Aneka Aroma didasari oleh ketentuan perusahaan yang 

memilih UMR (Upah Minimum Regional) sebagai patokan upah pekerja tenaga 

langsung perusahaan yang diberikan setiap satu bulan sekali, dengan waktu 

pekerjaan enam hari dalam satu minggu dan jam kerja selama tujuh jam per hari. 

Penerapan Biaya overhead pabrik standar pada PD. Alam Aneka Aroma didasari 

dengan penyisihan biaya untuk pengeluaran yang dibutuhkan secara rutin dan 

pengeluaran yang tidak terduga oleh perusahaan 

2. Pengendalian biaya produksi aktual PD. Alam Aneka Aroma diantaranya dalam 

pengendalian biaya bahan baku aktual melakukan pengendalian bahan baku yang 
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didasarkan pada asumsi bahwa persediaan bahan baku berada pada dua tingkat 

yaitu tingkat maksimum dan tingkat minimum. Cara kerjanya, perusahaan 

menentukan tingkat minimum dan tingkat maksimum, kemudian jika persediaan 

sudah berada pada tingkat minimum, perusahaan melakukan pemesanan bahan 

baku sehingga bahan baku menuju tingkat maksimum, setelah itu pengendalian 

dilakukan dengan membandingkan anggaran biaya produksi yang telah dihitung 

di awal (biaya standar) dengan biaya produksi sesungguhnya (biaya aktual). 

Pengendalian biaya tenaga kerja langsung aktual pada PD. Alam Aneka Aroma 

didasari oleh ketentuan perusahaan yang memilih UMR (Upah Minimum 

Regional) sebagai patokan upah pekerja tenaga langsung perusahaan yang 

diberikan setiap satu bulan sekali, dengan waktu pekerjaan enam hari dalam satu 

minggu dan jam kerja selama tujuh jam per hari. Pengendalian biaya overhead 

pabrik aktual pada PD. Alam Aneka Aroma didasari dengan penyisihan biaya 

untuk pengeluaran yang dibutuhkan secara rutin dan pengeluaran yang tidak 

terduga oleh perusahaan 

3. Hasil perbandingan antara biaya standar dan biaya aktual, diantaranya: 

1. Tahun 2016 biaya produksi pada PD. Alam Aneka Aroma menunjukan 

bahwa selama tahun 2016 perusahaan mengalami rugi karena biaya produksi 

aktual melebihi biaya standar yang ditetapkan oleh PD. Alam Aneka Aroma. 

Hal ini ditunjukan dengan jumlah biaya overhead pabrik melebihi biaya 

standar yaitu -Rp 28,425,381.  
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2. Tahun 2017 biaya produksi pada PD. Alam Aneka Aroma menunjukan 

bahwa selama tahun 2017 perusahaan mengalami rugi karena biaya produksi 

aktual melebihi biaya standar yang ditetapkan oleh PD. Alam Aneka Aroma. 

Hal ini ditunjukan dengan jumlah biaya overhead pabrik melebihi biaya 

standar yaitu -Rp 31,756,172.   

3. Tahun 2018 biaya produksi pada PD. Alam Aneka Aroma menunjukan 

bahwa selama tahun 2018 perusahaan mengalami rugi karena biaya produksi 

aktual melebihi biaya standar yang ditetapkan oleh PD. Alam Aneka Aroma. 

Hal ini ditunjukan dengan jumlah biaya bahan baku melebihi biaya standar 

yaitu sebesar -Rp 48,562,685.   

  Sehingga dari perbandingan data diatas menunjukan, masih terdapat selisih 

yang cukup banyak dari setiap tahun. 

5.2  Saran 

1. PD. Alam Aneka Aroma adalah perusahaan yang hampir setiap harinya 

melakukan produksi kecap. Maka dari itu ketika proses produksi dilakukan 

setiap hari, maka ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan baku 

dan item biaya lainnya, perusahaan harus lebih aktif menganalisa perubahan 

yang terjadi agar selisih yang tidak menguntungkan dapat ditekan atau masih 

dalam batas kewajaran. Kemudian ketika terjadi kenaikan harga, lebih bisa 

mencari solusi agar produksi kecap tetap tidak mengalami kenaikan harga 

saat penjualan 
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2. Dikarenakan PD. Alam Aneka Aroma memiliki varian produk kecap yang 

cukup banyak sehingga sebaiknya perusahaan harus mengklasifikasikan 

biaya per produk dan tidak disatukan dengan produk lain, sehingga 

pencatatan biaya keluar masuk barang saat proses produksi tidak menyatu 

dengan jenis kecap lainnya agar penerapan dan perhitungan biaya fokus pada 

satu jenis setiap produknya.  

3. Penerapan biaya standar pada PD. Alam Aneka Aroma tetap dilanjutkan agar 

biaya produksi untuk periode selanjutnya mempunyai gambaran dari biaya 

produksi masa lalu sehingga biaya produksi dapat ditekan atau tidak 

melebihi biaya standarnya 

4. Perusahaan sebaiknya mencatat dengan sedetail mungkin penggunaan biaya 

apa saja yang dikeluarkan dalam reparasi gedung dan peralatan 

 


