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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari efisiensi biaya operasional dalam

meningkatkan profitabilitas home industry bistik rolade Nurul Huda di Gabus

Pati, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan biaya operasional yang ditetapkan home industry

bistik rolade Nurul Huda, didasarkan pada beberapa hal, yakni kebijakan

pemerintah, kondisi (perubahan) lingkungan yang terjadi, serta kebutuhan

yang ada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja tentunya

akan disesuaikan pula dengan keadaan pasar. Hal ini merupakan salah satu

bentuk pengendalian atau pengawasan yang dilakukan oleh home industry

bistik rolade Nurul Huda untuk mencapai efisiensi biaya operasional.

2. Efisiensi terhadap biaya operasional yang dilakukan oleh home industry

bistik rolade Nurul Huda dapat terlaksana cukup baik, karena dalam

penetapan biaya operasional dalam tiga periode operasinya tidak

menunjukkan terjadinya penyimpangan, yaitu jumlah realisasi biaya yang

dikeluarkan lebih kecil dari pada jumlah yang dianggarkan. Sehingga laba

yang diperoleh dalam setiap periodenya pun lebih besar dari pada jumlah

laba yang dianggarkan. Namun perlu adanya perhitungan ulang mengenai

tingkat upah yang dilakukan dalam periode keempat. Karena pada periode

ini realisasi lebih besar dari apa yang dianggarkan. Sehingga efisiensi

belum tercapai dan akibatnya profit yang dihasilkan dalam periode ini

berkurang dan tidak sesuai dengan standar yang dianggarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diberikan saran

sebagai berikut:
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1. Diharapkan dapat terus melakukan kebijakan penetapan dengan

berdasarkan pada apa yang selama ini telah dilakukan, misalnya kebutuhan

baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Terlebih

kebutuhan di luar lingkungan kerja. Sehingga efisiensi benar-benar dapat

tercapai dengan baik. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan

kelangsungan usaha home industry bistik rolade Nurul Huda.

2. Sebaiknya biaya untuk upah insentif karyawan harus diefisienkan kembali,

serta home industry harus menganalisa kembali dan harus mencari solusi

terbaik untuk menghadapi adanya selisih biaya yang tidak menguntungkan

dalam standar dengan realisasi. Karena jika hal ini terjadi akan berdampak

pada berkurangnya laba yang diperoleh oleh perusahaan.

C. Penutup

Alhamdulillah atas Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, penulis dapat

menyelesaikan sebuah karya kecil ini. Penulis telah mengupayakan

kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin

menurut kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun bila ada sedikit atau

banyak kekurangan dan kesalahan penulis mengucapkan permintaan maaf

yang sebesar-besarnya, penulis mengharap kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup peneliti berdo’a, semoga skripsi yang masih

banyak kekurangan ini ada manfaat bagi para pembaca. Semoga kita semua

selalu dalam ridho dan menerima kebahagiaan dunia serta akhirat dari Allah

SWT. Amin.
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