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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil analisis pada bab IV. Saran-saran ini diharapkan akan 

bermanfaat bagi CV Abadi Jasa Palembang. 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis pada bab IV adalah: 

1. Perusahaan masih menggabungkan pengklasifikasian terhadap unsur-

unsur biaya produksi, seperti bahan baku langsung dengan biaya bahan 

baku tidak langsung, tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk pesanan 500 undangan hard 

cover terdapat perbandingan biaya bahan baku langsung menurut 

perusahaan yaitu sebesar Rp 947.500 sedangkan menurut analisis sebesar 

Rp 719.500, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesarRp 430.000 

menurut perusahaan sedangkan menurut analisisnya sebesar Rp 360.000, 

biaya overhead pabriknya yaitu sebesar Rp 0 untuk perusahaan sedangkan 

menurut analisis sebesar Rp 397.578. Hal ini mengakibatkan rincian 

biaya yang dibebankan pada biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja 

langsung menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Sebaliknya, biaya 

overhead pabrik yang dibebankan menjadi kecil dari yang sebenarnya 

terjadi. 

2. Dalam melakukan perhitungan biaya overhead pabrik, perusahaan belum 

membebankan biaya penyusutan gedung sebesar Rp 5.000.000 dan mesin 

pabrik seperti computer yaitu sebesar Rp 18.292,58, mesin cetak offset 

sebesar Rp 273.066,67, printer sebesar Rp 23.071,25, mesin pemotong 

kertas sebesar Rp 164.794,92, dan mesin press sebesar Rp 273.066.67, 

sehingga harga pokok produksi yang diperhitungkan terlalu rendah dari 

yang seharusnya terjadi, serta pembebanan biaya overhead pabrik 

menggunakan tarif yang sesungguhnya terjadi. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat memberikan saran yang 

mungkin berguna bagi perusahaan. Saran-saran tersebut yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan pengklasifikasian terhadap unsur-unsur 

biaya produksi, seperti bahan baku langsung dengan biaya bahan baku 

tidak langsung, tenaga kerja langsung dengan tenaga kerja tidak langsung, 

dan biaya overhead pabrik secara tepat. Untuk pesanan 500 undangan 

hard cover terdapat perbandingan biaya bahan baku langsung menurut 

perusahaan yaitu sebesar Rp 947.500 sedangkan menurut analisis sebesar 

Rp 719.500, biaya tenaga kerja langsungnya yaitu sebesar Rp 430.000 

menurut perusahaan sedangkan menurut analisisnya sebesar Rp 360.000, 

biaya overhead pabriknya yaitu sebesar Rp 0 untuk perusahaan sedangkan 

menurut analisis sebesar Rp 397.578. Pengklasifikasian ini dimaksudkan 

agar pihak perusahaan mengetahui dengan jelas jumlah biaya yang harus 

dikeluarkan per unsur biaya tertentu, sehingga dapa membantu dalam 

menetapkan keputusan yang akan diambil dalam menetapkan jumlah 

biaya produksi tertentu. 

2. Sebaiknya dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, 

perusahaan harus membebankan biaya penyusutan gedung dan mesin 

pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk. Sehingga harga 

pokok produksi yang diperhitungkan tidak kerendahan. Selain itu 

perusahaan dalam membebankan biaya overhead pabrik harus 

menggunakan tarif yang ditentukan dimuka bukan tarif yang 

sesungguhnya terjadi, karena harga pokok produksi harus ditentukan saat 

pesanan diterima. 


