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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Setelah penulis mengadakan penelitian berdasarkan hasil pembahasan 

serta kajian tulis mengenai analisis biaya standar sebagai alat bantu dalam 

mengendalikan biaya produksi pada CV.NJ Food Industries Cabang Sukabumi, 

maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan biaya standar pada CV.NJ Food Industries Cabang Sukabumi 

mempunyai peranan penting dalam membantu mengendalikan biaya 

produksi perusahaan, hal ini dapat terlihat dengan adanya biaya standar 

yang di buat satu periode. Penyusunan biaya standar dalam CV.NJ Food 

Industries Cabang Sukabumi dapat terlihat dari biaya produksi dan 

realisasinya yang telah di capai tahun-tahun sebelumnya. 

2. Proses pengendalian biaya produksi yang dilakukan oleh CV.NJ Food 

Industries Cabang Sukabumi telah dilaksanakan efektif, hal ini dapat 

terlihat pada tujuan pengendalian biaya produksi yaitu : Untuk 

mengendalikan biaya dengan demikian keberhasilan CV.NJ Food 

Industries Cabang sukabumi dalam mengefektivitaskan biaya membawa 

dampak positif dan menguntungkan perusahaan, karena biaya yang 

digunakan tidak melebihi biaya standar. 

3. Biaya standar pada CV.NJ Food Industries Cabang Sukabumi dapat 

terlaksana cukup efektif dan efesien, hal ini dapat terlihat dari pencapaian 

yang cukup maksimal pada tahun 2018, namun tidak dapat dipungkiri juga 
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pada tahun 2017 pengendalian biaya pada biaya tenaga kerja langsung 

kurang baik akan tetapi hal itu dapat di perbaiki di tahun 2018. sehingga 

dapat penulis simpulkan bahwa biaya standar dapar mengendalikan biaya 

produksi. 

5.2 Saran 

1. Perbaikan struktural perusahaan yang harus segera di benahi supaya 

tanggung jawab dari setiap bidang atau jabatan jelas sehingga nantinya 

tidak ada lagi pelimpahan wewenang dan di harapkan karyawan  

perusahaan CV.NJ Food Industries Cabang Sukabumi  kedepannya lebih 

bertanggung jawab lagi di setiap bagian bidangnya. 

2. Penyusunan biaya standar yang di harapkan kedepannya lebih akurat 

supaya tidak lebih banyak ataupun kurang banyak sehingga biaya untuk 

produksi dapat di maksimalkan lebih baik lagi. 

3. Memperhitungkan dengan matang setiap biaya di tahun sebelumnya untuk 

di jadikan biaya standar kemudian di hitung dengan matang sehingga 

biaya yang semula terdapat selisih lebih begitu besar dapat di 

maksimalkan dengan memanfaatkan biaya standar dengan lebih efektif 

dan lebih efesien lagi. 

 

 


