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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan terdapat 

penerapan target costing dalam pengendalian biaya produksi untuk 

memaksimalkan laba di UKM Gudange Tahu Takwa Kediri maka dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1 Berdasarkan hasil perhitungan mengenai penerapan target costing, yang 

menunjukkan bahwa penerapan target costing pada UKM Gudange 

Tahu Takwa Kediri lebih efisien jika dibandingkan dengan yang 

diterapkan oleh perusahaan selam ini, dan juga merupakan alternatif 

yang baik bagi perusahaan dalam mengendalikan atau menekan biaya 

produksinya. 

2 Target costing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan UKM 

Gudange Tahu Takwa Kediri, dapat diketahui perbedaan jumlah total 

biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan sebelum dan setelah 

menerapkan metode target costing. Biaya Produksi yang dikeluarkan 

perusahaan sebelumnya untuk memproses tahu kuning spesial adalah 

Rp. 2.372.214.000, tahu kuning biasa adalah Rp. 1.610.347.500 dan tahu 

kuning mini adalah Rp. 1.347.192.000. setelah diterapkan target costing 

menjadi Rp. 2.219.022.000 untuk jenis produk tahu kuning spesial,      
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Rp 1.500.835.500 untuk jenis produk tahu kuning biasa,                      

Rp. 1.276.368.000 untuk jenis produk tahu kuning mini. 

3 Penerapan target costing memberikan dampak yang positif bagi laba 

yang akan dihasilkan perusahaan dengan cara mengurangi biaya-biaya 

yang terjadi dalam proses produksi, sehingga laba yang ditargetkan 

perusahaan dapat tercapai yang semula pada produk tahu kuning hanya 

memperoleh laba antara 20%-25%, setelah menerapkan metode target 

costing untuk produk tahu kuning memperoleh laba hingga 40%. 

B. Saran 

  Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disajikan, maka 

penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang disampaikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi akademis 

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah kepustakaan terkait dengan 

penerapan target costing dalam pengendalian biaya produksi untuk 

memkasimalkan laba. 

2. Bagi perusahaan 

Bagi perusahaan UKM Gudange Tahu Takwa Kediri perlu menerapkan 

metode target costing dalam pengendalian biaya produksi agar dapat 

memaksimalkan laba sesuai yang ditargetkan perusahaan. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya 

Dalam penelitian ini masih banyak mengalami kekurangan karena 

adanya keterbatasan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menjelaskan secara lebih merinci dan lengkap dengan cara menambah 

teori-teori yang dibutuhkan. 

 

 


