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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

 Setelah meninjau landasan teori dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan gula pada Pabrik Gula Gempolkrep 

lebih rendah dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) namun 

tetap mampu mencapai laba lebih tinggi dari yang dianggarkan. 

2. Dalam praktiknya perhitungan titik impas (break-even point) pada Pabrik 

Gula Gempolkrep milik PT. Perkebunan Nusantara X berbeda dengan teori 

CVP  pada umumnya yaitu jumlah biaya produksi dibagi dengan harga 

jual kemudian hasilnya dibagi dengan masa jual, sedangkan berdasarkan 

teori, terlebih dahulu menghitung nilai break-even paket kemudian 

menghitung break-even masing-masing produk. 

3. Penurunan pendapatan penjualan di tahun 2017 khususnya produk gula 

masih batas aman karena tidak melebihi persentase marjin pengaman 

(margin of safety) yaitu sebesar 40,9% atau Rp 114.271.683.514. 

4. Dampak perubahan volume penjualan terhadap laba/rugi perusahaan tidak 

terlalu siginifikan karena nilai DOL rendah, yaitu untuk produk gula 

sebesar 2,19 dan tetes sebesar 1,89. 

5. Pemilihan analisis CVP tepat dalam hal perencanaan laba pada Pabrik 

Gula Gempolkrep karena di dalam analisis CVP terdapat dasar-dasar 

analisis marjin kontribusi, analisis titik impas (break-even point), analisis 

marjin pengaman, dan analisis DOL. Dasar-dasar analisis tersebut 

membantu perencanaan laba untuk tahun selanjutnya agar lebih stabil dan 

sesuai dengan target perusahaan. 
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3.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan dari penulis kepada manajemen sesuai dengan 

analisis masalah dan pembahasan, serta simpulan yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. PT. Perkebunan Nusantara X sebaiknya memperhatikan penggunaan biaya 

variabel dan tetap dalam penghitungan titik impas (break-even point). 

2. Terkait masalah utama dalam bisnis Pabrik Gula yaitu penurunan produksi 

karena keterbatasan bahan baku, kebijakan pemerintah terkait fluktuatif 

harga, dan biaya tetap yang dikeluarkan sebelum masa produksi. Oleh 

karena itu, disarankan manajemen untuk selalu mempertimbangkan 

penggunaan analisis CVP sehingga target pemegang saham atau target 

keuangan dan operasional perusahaan dapat tercapai. 
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