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BAB V

KESIMPULAN

V. 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dibahas pada bab empat,

maka kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah harga pokok

produksi kacang oven yang dilakukan oleh perusahaan PUTRA MANDIRI

belum tepat dan terjadi perbedaan, menurut perusahaan harga pokok

produksinya adalah Rp 10.250,00 dan menurut akuntansi biaya adalah sebesar

Rp. 11.045,00 selisih harga pokok produksi adalah sebesar Rp. 795,00 atau

sebesar 7,75 % . perbedaan ini disebabkan karena ada biaya- biaya yang

belum di masukan kedalam biaya overhead pabrik misalnya seperti biaya

depresiasi, dan pemilik perusahaan hanya mengestimasi biaya produksi

berdasarkan total biaya yang dikeluarkan. Perbedaan tersebut dapat merugikan

perusahaan karena akan menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan

keuangan dan laba perusahaan dinilai terlalu besar dari yang sebenarnya.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat diatas, maka saran yang

ingin disampaikan kepada pihak manajemen perusahaan PUTRA MANDIRI

adalah:

 

 



64

1. Perusahaan memasukan biaya langsung dan tidak langsung kedalam biaya

tenaga kerja langsung seharusnya biaya tenaga kerja tidak langsung

dimasukan kedalam elemen biaya overhead pabrik, selain itu sebaiknya untuk

menghitung biaya tenaga kerja disesuaikan dengan satuan produk yang selesai

dikerjakan.

2. Perusahaan seharusnya memisahakan biaya listrik kantor dan telpon kantor

3. Perusahaan seharusnya menghitung secara detail depresiasi alat-alat yang

digunakan dalam proses produksi

4. Perusahaan tidak perlu memasukan biaya yang bukan biaya produksi

misalnya seperti biaya kebijakan dalam elemen biaya produksi.
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