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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Kesimpulan 

Pada penerapan sistem informasi akuntansi manajemen, cost dapat 

menjadi dasar pengambilan keputusan pihak manajemen CV. JogjaCamp. 

Salah satu penerapan pengambilan keputusan dai perhitungan LCC ini adalah 

untuk penentuan harga jual yang lebih baik. Selama ini JogjaCamp belum 

pernah menghitung biaya secara secara individu untuk setiap produknya. 

JogjaCamp hanya menghitung biaya total setiap periodenya saja. Sehingga 

selama ini harga jual tidak ditentukan berdasarkan cost. Cara ini memang 

mudah dilakukan akan tetapi hal ini dapat mendistorsi biaya-biaya yang 

seharusnya diperhitungkan dan dibebankan kepada setiap proyek yang 

dikerjakan. 

Dari hasil perhitungan biaya pada lima web yang menjadi obyek 

penelitian, memang seluruhnya diperoleh laba akan tetapi laba yang diperoleh 

cenderung menurun seiring dengan turunnya harga jual. Turunnya laba inilah 

yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan finansial 

JogjaCamp mengingat product life cycle dari produk-produk di JogjaCamp ini 

tidaklah lama. Waktu yang tidak lama itulah yang seharusnya dikelola dengan 

baik sehingga dapat menghasilkan laba yang signifikan bagi perusahaan. 
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V.2 Saran 

Saran untuk JogjaCamp dari hasil penelitian ini adalah 

a) Perlu dipertimbangkan untuk mengubah metode penentuan harga jual 

kepada konsumen. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

menghitung life cycle cost produk tersebut. Dari LCC itulah kemudian 

dapat ditentukan harga jualnya dengan menambah margin laba (persentase 

laba yang diinginkan). Hal ini akan membuat laba yang masuk ke 

perusahaan dapat diperhitungkan dan dikelola dengan baik. 

b) Perlu dibuatkan standar operasi (SOP) di divisi web & software 

development yang lebih lengkap dan menyeluruh di setiap bagian kerjanya. 

Selama ini hanya pada bagian marketing  saja yang memiliki SOP secara 

jelas. Dengan adanya SOP, maka rincian aktivitas pada setiap tahapan 

menjadi lebih jelas sehingga dapat ditelusur secara jelas juga sumber 

ekonomi apa saja yang diserap pada tiap aktivitas yang tercatat dalam 

SOP. Dengan demikian tujuan utama dari pembuatan SOP ini untuk 

memudahkan identifikasi biaya pada setiap tahapnya. 
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