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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai biaya diferensial dan biaya relevan 

dalam pengambilan keputusan suatu proyek pada PT Sucofindo (Persero) maka 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Dengan analisis biaya diferensial dan biaya relevan pada proyek jasa pra 

pengapalan dan pembongkaran rotan, perusahaan dapat menerima proyek 

tersebut dikarenakan akan menghasilkan laba yang sesuai untuk perusahaan. 

2. Pada analisis biaya diferensial dan biaya relevan pada proyek jasa pra 

pengapalan dan pembongkaran akan menghasilkan laba proyek sebesar       

Rp. 1.000.000.000, dan berdasarkan hasil perhitungan persentase laba sebesar 

9, 18%. Sehingga laba yang dihasilkan melebihi standar minimal laba proyek 

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. 

3. Dalam pengambilan keputusan suatu proyek untuk menerima bekerja sama 

dengan perusahaan rekanan PT Sucofindo akan melihat laba yang dihasilkan 

yaitu sebesar 8 % - 20 %. Selain laba yang harus dihasilkan perusahaan juga 

akan memikirkan intergritas perusahaan apabila menerima proyek tersebut ini 

dilakukan, untuk tetap bisa mempertahankan nama baik perusahaan dalam 

memberikan pelayanan jasa yang terbaik untuk perusahaan rekanan. Apabila 

perusahaan merasa tidak mampu untuk menjalankan proyek tersebut 

perusahaan akan menolak untuk menerima proyek ini dilakukan untuk 
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4. menghindari risiko nama baik perusahaan dan kepuasaan perusahaan rekanan 

terhadap pelayanan yang diberikan. Selain laba dan integritas perusahaan PT 

Sucofindo juga akan melihat latar belakang perusahaan rekanan dan melihat 

sejarah sebelumnya terhadap perusahaan rekanan dalam bekerja sama dengan 

PT Sucofindo, apabila dalam kerja sama sebelumnya perusahaan rekanan 

mampu dan menepati janji mengenai pembayaran financial  proyek yang 

ditawarkannya. 

5. Pengambilan keputusan terhadap penerimaan proyek akan diterima apabila 

perusahaan rekanan memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. 

 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

a. Diharapkan lebih dikembangkan oleh peneliti selanjutnya terkait 

penelitian, yaitu dengan mengembangkan penelitian untuk beberapa 

proyek. 

b. Pada peneliti selanjutnya lebih mengembangkan dalam hal 

metedologi penelitian, yaitu dengan mengembangkan metode 

kualitatif. 

2. Bagi Perusahaan : 

a. Perusahaan sebaiknya membuat secara terpisah antara biaya 

peralatan dan biaya perlengkapan fasilitas pada proyek jasa pra 

pengapalan dan pembongkaran, dikarenaka biaya perlatan dan biaya 

perlengkapan memiliki pengertian yang berbeda 




