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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

            Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan analisis aktivitas terhadap berbagai aktivitas 

pada PT. Calvindo Felix, dapat diketahui bahwa ada beberapa 

aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi perusahaan. Aktivitas itu 

adalah aktivitas inspeksi dan sortir, aktivitas penyimpanan bahan 

baku, dan aktivitas penyimpanan barang jadi. Ketiga aktivitas ini 

termasuk aktivitas yang tidak bernilai tambah karena adanya 

penggunaan tenaga kerja, bahan bakar mobil, dan telepon yang 

tidak harus ditanggung perusahaan jika hubungan perusahaan 

dengan pemasok dan pembeli sudah berjalan baik. Namun ketiga 

aktivitas ini, dapat juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

dengan adanya peralihan fungsi dari ketiga aktivitas tersebut 

seperti adanya tempat penyimpanan bahan baku ataupun barang 

jadi yang bisa digunakan untuk perluasan tempat produksi atau 

disewakan sehingga mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. 
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2. Meskipun hasil perhitungan penghematan biaya menunjukkan hasil 

yang kurang signifikan, yaitu hanya  5,92 % atau berjumlah Rp. 

110.850.000.,namun memang saat ini hanya ketiga aktivitas 

tersebut yang bisa dilakukan penghematan biaya. Hal ini 

dikarenakan perusahaan lebih banyak menggunakan mesin yang 

memiliki operator masing-masing dan aktivitas pengemasan yang 

tentunya membutuhkan banyak orang untuk mengerjakan 

pengemasan serta belum memungkinkannya penggunaan batubara 

untuk pengganti residu pada proses produksi. Hal ini dikarenakan 

pabrik berada di lingkungan pemukiman penduduk. 

 

5.2  Saran 

          Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan perusahaan dapat membina hubungan baik dengan 

pemasok dan pembeli sehingga waktu tunggu produksi dari awal 

bahan baku terkirim sampai dengan ke tangan pembeli, dapat 

sesegera mungkin. Begitu juga dengan bahan baku yang 

dikirimkan oleh pemasok, diharapkan ssesuai dengan spesifikasi 

yang dibutuhkan perusahaan agar tidak diperlukan inspeksi dan 

sortir. Perusahaan juga diharapkan bisa mencoba menggunakan 
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batubara untuk pengganti residu sebab hal ini bisa membuat 

perusahaan berhemat cukup besar dari sisi produksi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal penentuan cost 

driver karena perusahaan tidak memiliki data yang akurat tentang 

waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Bagi 

penelitian berikutnya diharapkan dapat mendapatkan data yang 

lebih akurat sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih 

baik.  
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