
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab 

bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan :
1.1* Anggaran fleksibel merupakan salah satu konsep 

dalam responsibility accounting yang digunakan 
untuk melakukan pengendalian biaya overhead pabrik 
secara efisien dan dalam tujuan untuk menilai 
prestasi kerja dari suatu bagian atau departemen , 
yang dalam pembahasan yang dilakukan adalah pe - 
nilaian terhadap manajer t'eknik / produksi. secara 
lebih tepat. Hipotesa ini benar, karena : 
a* Dengan volume produksi yang berfluktuasi dari 
periode ke periode adalah sangat tidak tepat dan 
logis untuk menilai prestasi kerja manajer teknik/

■ produksi dengan hanya didasarkan pada satu cara, 
yaitu dengan membandingkan pengeluaran sesungguh 
nya dari biaya overhead pabrik yang terjadi pada 
satu periode dengan anggaran biaya overhead pabrik 
yang dibuat untuk satu tingkat aktivitas saja f 
tanpa melihat pada besarnya produksi yang dicapai 
untuk periode tersebut.
b. Anggaran fleksibel yang merupakan suatu anggar-. 
an yang telah diolah dan ''disesuaikan dengan
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tingkat produksi yang mungkin dapat dicapai oleh 
perusahaan,dalam penyusunannya telah mempertimbang 
kan perilaku dari biaya, sehingga' elemen.. biaya 
overhead pabrik semi variabel yang ada dalam per 
usahaan, harus dipisahkan terlebih dahulu menjadi 
unsur biaya tetap dan biaya variabel, Idalam tujuan 
nya untuk memudahkan dalam pengendaliannya.
c. Dengan anggaran fleksibel, maka penyimpangan 
yang terjadi, yang berupa varians pengeluaran akan 
bisa dinilai dengan lebih. tepat, kaxena dasar yang 
digunakan untuk membandingkan telah disesuaikan 
dengan volume produksi dalam periode, dimana biaya 
overhead pabrik itu dikeluarkan.

1„2. Anggaran fleksibel yang berupa anggaran biaya over 
head pabrik ini, dalam tujuannya untuk dipakai se
bagai alat pengendalian biaya dan . sebagai dasar 
untuk penilaian terhadap prestasi kerja manajer 
teknik/produksi, supaya lebih teliti dan mengena 
sebagai alat pengendalian biaya, hendaknya * dalam 
penyusunannya telah mengelompokkan secara jelas 
antara biaya yang dapat dikendalikan danbiaya '.yang 
tidak dapat dikendalikan oleh . manajer teknik / 
produksi. Hipotesa ini dapat diterima, karena :
a. Tidak semua biaya berada dalam kendali dari 
manajer teknik / produksi sesuai dengan kapasitas 
kewenangan yang diberikan perusahaan.
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b. Tidak semua biaya yang dapat dikendalikan. oleh 
suatu bagian atau departemen itu merupakan biaya 
variabel, tetapi kadang-kadang berupa biaya va
riabel. dan biaya tetap. Untuk itu pemisahan bia
ya overhead pabrik menjadi unsur biaya tetap dan 
unsur biaya variabel yang dibuat pada anggaran 
fleksibel untuk tujuan pengendalian perlu diper- 
jelas.

1.3'* Responsibility accounting- membantu pimpinan per- 
uaahaan dalam mengevaluasi pelaksanaan. tugas; dari 
setiap bagian yang ada dalam perusahaan dalam me
lakukan pengendalian biaya yang menjadi tanggung 
jawabnya. Pelaksanaan evaluasi didasarkan pada 
laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh setiap 
bagian atau setiap tingkat manajemen dan dilakukan 
deftgan cara membandingkan anggaran yang dibuat 
oleh bagian tersebut, dengan realisasi dari biaya 
yang dianggarkan untuk diketahui setiap penyimpang 
an yang ter jadi. dan, bagian yang bertanggung jawab.

1.4. Pengendalian biaya overhead pabrik akan lebih ber^ 
hasil bila :
a. Perilaku biaya overhead pabrik. dipahami dengan 
baik, yaitu dengan cara menrisahkan. semua elemen 
biaya-overhead pabrik yang ada dalam perusahaan 

menjadi unsur-unsur biaya tetap dan variabel*
b. Setiap bagian yang ada dalam departemen produk-
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si memberikan laporan pertanggungjawaban biaya se
cara periodik sesuai tingkat tanggung jawab yang 
diembannya, sehingga memudahkan untuk melakukan 
penelusuran terhadap bagian yang bertanggung jawab 
bila terjadi suatu penyimpangan dari yang dianggar 
kan.

1.5* Dalam melakukan pengendalian biaya overhead pabrik 
PT Industri Sandang "Simping11 Probolinggo membuat 
anggaran biaya■ overhead pabrik yang didasarkan 
pada satu tingkat aktivitas produksi, yaitu pada 
kapasitas normal pabrik dalam meraproduksi sarung 
sebesar 210.000 lembar per semester atau . 35.000 
lembar per bulannya. Anggaran ini sifatnya statis 
dari periode bulan yang satu ke periode bulan yang 
lain, dan dalam anggaran yang dibuat tidak dilaku
kan pemisahan antara unsur biaya tetap dan unsur 
biaya variabel dari unsur biaya overhead pabrik 
semivariabel* Adapun volume produksi yang dicapai 
perusahaan selama ini adalah selalu berfluktuasi 
dari periode ke periode, sehingga anggaran yang 
demikian, kurang bisa diandalkan untuk digunakan 
sebagai alat pengendalian, karena :
a. Dengan tidak dipisahkan unsur biaya tetap dan 
biaya variabel dalam unsur biaya overhead pabrik 
semi variabel, maka sulit untuk dilakukan peng
endalian biaya, sebab dengan volume produksi yang
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berfluktuasi perilaku biaya variabel menjadi tidak 
bisa dikendalikan.
b. Dengan volume produksi yang berfluktuasi sedang

1 kan anggaran biaya overhead pabrik ditetapkan ber- 
dasarkan satu tingkat aktivitas saja, maka sulit 
untuk menilai seberapajauh keberhasilan pengendali 
an biaya oleh manajer teknik/produksi, karena per
hitungan atas penyimpangan yang terjadi atas 
selisih. biaya dari yang dianggarkan adalah tidak 
tepat dan logis.

1*6. Dalam. melakukan penilaian terhadap manajer teknik/ 
produksi, PT Industri Sandang Simping Probolinggo 
ini melakukan dengan cara membandingkan antara 
biaya yang dianggarkan dengan realisasi dari biaya 
tersebut tanpa melihat pada volume produksi yang 
dicapai dan adanya unsur biaya yang tidak dapat di 
kendalikan oleh manajer teknik/produksi tersebut. 
Penilaian tersebut kuranglah tepat, karena dasar 
yang dipergunakan untuk melakukan penialian kurang 
logis, dan juga tidak semua unsur biaya overhead 
pabrik berada dalam kendali manajer teknik/produk
si.

2. Saran
2.1. Melihat fluktuasi produksi sarung dari periode ke
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periode ( bulanan ), sebaiknya perusahaan fialam 
membuat anggaran biaya overhead pabrik tidak hanya 
mendasarkan pada satu tingkat aktivitas saja , 
tetapi hendaknya mendasarkan pada berbagai tingkat 
aktivitas dengan range yang sudah memperhitungkan 
besarnya fluktuasi yang tterjadi. Dengan kata lain, 
sebaiknya perusahaan meninggalkan pembuatan anggar 
an statis yang selama ini dilakukannya dan meng - 
gantikannya dengan anggaran f l e k s i b e l ,  yaitu suatu 
anggaran yang dibuat untuk berbagai tingkat aktivi 
tas yang mungkin dicapai oleh perusahaan.

2*2* Dalam. penyusunan anggaran fleksibel di atas untuk 
setiap bagian atau pusat biaya,hendaknya dipisah — 
kan antara biaya yang dapat dikendalikan dan biaya 
yang tidak dapat dikendalikan oleh bagian tersebutr 
dansetiap bagian atau pusat biaya, hendaknya se - 
cara periodik membuat laporan pertanggungjawaban., 
Ini dilakukan untuk meraudahkan melakukan analIsa 
dan tlndakan lebih lanjut terhadap penyimpangan 
yang terjadi dan bisa diketahui bagian yang ber - 
tanggung jawab atas terjadinya penyimpangan ter.- 
sebut. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan 
atas suatu bagian dalam melaksanakan tugas yang di 
berikan atau penilaian prestasi kerja manajer atau 
setiap individu yang ada di dalam perusahaan bisa 
lebih tepat dan logis.
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