
BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

1. Sebagai alat bantu, pengambilan keputusan, manajer 

dapat menggunakan linear programming untuk menge- 

tahui komposisi produk optimal yang dapat mengha- 

silkan laba maksimal dengan sumber— sumber daya yang 

dimi1iki.

2. Linear programming hanya merupakan alat bantu mana- 

jemen dalam pengambilan keputusan dengan memberikan 

masukan-masukan yang berharga. Keputusan terakhir 

tetap berada di tangan manajer.

3. Linear programming dapat memberikan masukan-masukan 

seperti dual price, slack variable dan analisis 

sensitivitas yang berguna bagi manajer dalam meren- 

canakan operasi perusahaan seperti pengaturan jadwal 

produksi, pemakaian mesin, pengaturan jam k.erja kar—  

yawan, penambahan atau pengurangan jumlah mesin dan 

sebagainya.

4. Data-data yang akurat sangat diperlukan dalam peng

gunaan linear programming„ karena data-data tersebut 

akan mempengaruhi output yang dihasilkan sehingga 

pada akhirnya akan mempengaruhi interpretasi serta 

keputusan yang diambil. PT Radjin Steel Pipe Indus
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try telah mempunyai sistem akuntansi yang baik se~ 

hingga data-data telah tercatat dengan lengkap.

2. Saran s
Perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba 

semaksimal mungkin. Dalam merencanakan laba yang ingin 

dicapai, hendaknya perusahaan tidak. hanya memperhati- 

kan estimasi prospek penjualannya saja„ Perusahaan juga 

harus memperhatikan faktor--faktor lain yang mempenga

ruhi pencapaian laba seperti marjin kontribusi masing- 

masing produk., peri, laku biaya, sumber day a yang dimili- 

ki (seperti kapasitas mesin yang tersedia), serta ang

garan produksi yang dapat mendukung rencana penjualan.

Selama ini perusahaan telah melakukan pencatatan 

dengan teliti. Namun agar data-data tersebut lebih ber- 

guna dalam pengambilan keputusan sebaiknya perusahaan 

mulai memisahkan biaya-biaya berdasarkan perilakunya, 

dan memisahkan biaya semivariabel menjadi unsur tetap 

dan unsur variabel. Dengan adanya pemisahan ini manajer 

akan memperoleh informasi tambahan berupa marjin kon

tribusi masing-masing produk, biaya variabel masing- 

masing produk serta total biaya tetap perusahaan yang 

dapat digunakan manajer untuk memberik.an masukan dalam 

pengambilan keputusan seperti pengurangan jenis produk, 

penentuan komposisi produk yang akan diproduksi dan 

lain-lain.
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