
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan 

uraian pada Bab-Bab terdahulu, mengenai peranan Manufac 

turing Budget sebagai pedoman dalam pengendalian biaya 

dan penentuan harga pokok pada PT. "KM", maka dapat di 
simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1.1. Hipotesa kerja yang berbunyi : "Jika biaya-biaya 
telah diklasifikasikan dengan tepat, serta ditun 

jang dengan sistim akuntansi biaya yang memadai 

dan telah pula diterapkan penganggaran serta pe - 
ngendalian dengan anggaran, maka perhitungan har 

ga pokok dan pengendalian biaya produksi dapat di 
lakukan", maka dapat diuji dan dapat dibuktikan 
kebenarannya.

1.2. Secara garis besar PT. ''KM1' belum menerapkan teh 
nik budget dengan sempurna, disini khususnya ber 
kenaan dengan Manufacturing Budget.
Sebagai alat perencanaan, belum disusun suatu bud 
get yang didasari oleh perhi.tungan-perhitungan - 

yang teliti.

1.3. Agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik,
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maka perlu diperhatikan taha-tahap pengendaiian . 

Tahap-tahap itu ialah ;

a. Membuat standard.

b. Mengukur hasil aktivitas dengan standard yang 

ada.

c. Mengadakan perbaikan-perbaikan atas penyimpang 
an dari standard dan rencana.

1,4. Karena perusahaan belum mempunyai standard biaya 

maupun anggaran biaya produksi, maka menimbulkan 
akibat-akibat sebagai berikut :

a. Perusahaan tidak mempunyai pedoman kerja yang 

pasti.
b. Perusahaan tidak dapat melaksanakan pengendali 

an yang effisien terhadap pengeluaran biaya 

produksi.
c. Perusahaan tidak mempunyai perhitungan HPP yang 

mantap, khususnya untuk produksi pesanan.

2. S a r a n

Berdasarkan analisa dari Bab-Bab terdahulu, penu
lis mengajukan saran sebagai berikut :

2.1. Agar perusahaan mempergunakan standard biaya, khu 

susnya dalam perhitungan biaya produksi.
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