
1. Kesimpulan 

BABIV 

KESUMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil analisis atas badan usaha menunjukkan terdapat 4 (empat) pemicu biaya 

yang paling dominan, antara lain: Skala produksi sebesar 99,03 %, Hubungan 

dengan pemasok dan pelanggan sebesar 92 %, Desain prod uk sebesar 91,75 %, 

dan Pemanfaatan kapasitas sebesar 88,58 %. 

Berdasarkan analisis pemicu biaya strategik yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan: 

a. Badan usaha "KR" cenderung kurang memperhatikan masalah penambahan 

jenis produk, dan hanya berfokus pada skala produksinya. Hal ini 

mengakibatkan barlan usaha seringkali kalah dalam persaingan untuk 

menawarkan produknya. 

b. Proses akuntansi dalam badan usaha "KR" ini kurang mapan, terlihat dari 

sistem pencatatan dan pelaporan yang kurang teratur, sehingga untuk 

menentukan besamya biaya per departemen maupun per fungsi sulit untuk 

dilakukan. 

c. Dalam hal memasarkan produknya, badan usaha ini kurang intensif dalam 

berpromosi. Satu-satunya perkenalan atas produk di daerah barn dilakukan 

hanya dengan cara mengirimkan staf pemasaran ke daerah yang 
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bersangkutan. Sehingga informasi atas produk badan usaha "KR" ini kurang 

diketahui secara umum. 

2. Saran 

a Dalarn mengendalikan biayanya, sebaiknya badan usaha "KR" lebih 

memperhatikan pada pengendalian biaya dalam tiap fungsi daripada melihat 

biaya secara total. Pemicu yang hams lebih diperhatikan hendaknya pada 

keempat pemicu biaya diatas, karena dengan memperhatikan pengendalian 

biaya pada keempat pemicu yang paling dominan ini, secara tidak langsung 

akan tumt pula mengendalikan total biaya secara keseluruhan, meskipun hal 

ini tidak berarti mengabaikan faktor-faktor pemicu yang lain, karena hal yang 

hams diingat adalah terdapat satu keterkaitan antara satu pemicu dengan 

pemicu yang lainnya. 

b. Pengendalian biaya yang ditujukan untuk menekan harga produk ini juga perlu 

untuk dianalisis secara periodik dan membandingkannya dengan penawaran 

harga atas produk yang sejenis di pasaran. Hal ini bertujuan agar dalam hal 

mengendalikan biayanya badan usaha tidak hanya memikirkan bagaimana 

cara untuk mengendalikan biaya serendah mungkin tanpa memiliki suatu 

dasar yang jelas, tetapi orientasi dari tujuan pengendalian biaya ini hendaknya 

ditujukan untuk mencapai suatu kedudukan cos! leadership atas produk yang 

dipasarkan. 

c. Untuk lebih memenuhi selera konsumen, sebaiknya badan usaha mulai 

mempertimbangkan untuk berekspansi melalui variasi jenis produk yang 
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dihasilkan. Hal ini tentu saJa dilakukan dengan pertimbangan dana dan 

kemampuan lain yang dimiliki oleh badan usaha. Hal ini ditujukan paling 

tidak sebagai alat promosi tidak langsung atas merk produksi badan usaha. 

Sehingga konsumen akan selalu beranggapan produk badan usaha "KR" ini 

memiliki j enis, bentuk dan harga yang bervariasi. 

d. Sebaiknya dipertimbangkan penyisihan dana khusus untuk melakukan 

kegiatan promosi. Tentu saja hal ini dilakukan dengan pertimbangan antara 

keuntungan dan pengeluarannya. 
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