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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis atas pengklasifikasian dan perhitungan harga 

pokok produksi yang dilakukan oleh PT Awfa Smart Media Palembang seperti 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.   Pengklasifikasian terhadap unsur-unsur harga pokok produksi untuk 

pesanan undangan, kalender, dan brosur yang dilakukan oleh PT Awfa 

Smart Media Palembang belum tepat. Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Biaya bahan baku langsung, perusahaan menggabungkan biaya bahan 

baku tidak langsung kedalam biaya bahan baku langsung. 

b. Biaya tenaga kerja langsung, perusahaan telah mengklasifikasikan 

biaya tenaga kerja langsung secara tepat sesuai dengan tugas masing-

masing di bagian produksi yaitu bagian desain, operator cetak, dan 

finishing. 

c. Biaya overhead pabrik, perusahaan tidak mengelompokkan biaya 

bahan baku tidak langsung kedalam biaya overhead pabrik lalu  biaya 

tenaga kerja tidak langsung yaitu upah mandor tidak dimasukkan 

kedalam unsur-unsur harga pokok produksi dan biaya overhead 

pabrik lainnya seperti biaya listrik, biaya penyusutan peralatan dan 

mesin cetak serta biaya sewa gedung juga tidak dimasukkan ke dalam 

unsur-unsur harga pokok produksi.  

2.   Ditinjau dari perhitungan terhadap harga pokok produksi untuk pesanan 

undangan, kalender, dan brosur yang dilakukan oleh PT Awfa Smart 

Media dari segi : 

a. Biaya bahan baku langsung, perusahaan telah melakukan perhitungan 

biaya bahan baku langsung dengan tepat. 
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b. Biaya tenaga kerja langsung, perusahaan juga sudah melakukan 

perhitungan biaya tenaga kerja langsung sesuai dengan bagiannya 

masing-masing yaitu bagian desain, operator cetak, dan finishing. 

c. Biaya overhead pabrik, perusahaan tidak memasukkan biaya 

overhead pabrik kedalam perhitungan harga pokok produksi seperti : 

     Biaya bahan baku tidak langsung, perusahaan sudah tepat dalam 

melakukan perhitungan bahan baku tidak langsung namun 

dalam pengkalsifikasiannya masih belum tepat. 

     Biaya tenaga kerja tidak langsung, perusahaan tidak 

memasukkan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu upah 

mandor kedalam perhitungan harga pokok produksi. 

     Biaya overhead pabrik lainnya yaitu biaya listrik yang 

digunakan selama proses produksi, biaya penyusutan peralatan 

dan mesin cetak. Perusahaan juga tidak memasukkan biaya sewa 

gedung kedalam perhitungan harga pokok produksi 

mengakibatkan rendahnya harga pokok produksi. 

 

5.2  Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diuraikan penulis, maka 

penulis memberikan saran yang berguna bagi perusahaan : 

1.   Ditinjau dari unsur-unsur harga pokok produksi untuk pesanan undangan, 

kalender, dan brosur yang dilakukan oleh PT Awfa Smart Media 

Palembang, penulis menyarankan agar perusahaan melakukan 

pengklasifikasian terhadap unsur-unsur harga pokok produksi secara rinci 

yang terdiri dari : 

a. Biaya bahan baku langsung 

Biaya bahan baku tidak langsung sebaiknya tidak digabung kedalam 

biaya bahan baku langsung melainkan dimasukkan kedalam biaya 

overhead pabrik sebagai bahan baku tidak langsung. 
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b. Biaya tenaga kerja langsung 

Pengklasifikasian biaya tenaga kerja langsung yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah tepat karena telah diklasifikasikan kedalam biaya 

tenaga kerja langsung. 

c. Biaya overhead pabrik 

Perusahaan sebaiknya mengelompokkan biaya bahan baku tidak 

langsung kedalam biaya overhead pabrik lalu biaya tenaga kerja tidak 

langsung yaitu upah mandor dimasukkan kedalam unsur-unsur harga 

pokok produksi dan biaya overhead pabrik lainnya seperti biaya 

listrik, biaya penyusutan peralatan dan mesin cetak, serta biaya sewa 

gedung juga dimasukkan kedalam unsur-unsur harga pokok produksi. 

2.   Ditinjau dari perhitungan harga pokok produksi untuk pesanan undangan, 

kalender, dan brosur yang dilakukan oleh PT Awfa Smart Media dari 

segi : 

a. Biaya bahan baku langsung. Perusahaan telah melakukan 

perhitungan biaya bahan baku dengan tepat. 

b. Biaya tenaga kerja langsung. Perusahaan telah melakukan 

perhitungan biaya tenaga kerja langsung dengan tepat berdasarkan 

jumlah jam kerja dikalikan tarif upah per jam. 

c. Biaya overhead pabrik, sebaiknya perusahaan memasukkan biaya 

overhead pabrik kedalam perhitungan harga pokok produksi seperti : 

     Perhitungan  terhadap biaya bahan baku tidak langsung sudah 

dilakukan dengan tepat meskipun dalam pengkalsifikasiannya 

masih belum tepat. 

     Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu upah mandor 

     Biaya overhead pabrik lainnya seperti biaya listrik yang 

digunakan selama proses produksi, biaya penyusutan peralatan 

dan mesin cetak yang digunakan selama proses produksi serta 

biaya sewa gedung. 

 

 


