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5.1.  Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan yaitu peranan 

Activity Based Costing dalam menentukan harga jual produk pada PT. XYZ, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan Activity 

Based Costing System lebih akurat dibandingkan dengan 

menggunakan sistem tradisional. Karena dalam Activity Based 

Costing System, menghitung harga pokok produksi suatu unit produk 

berdasarkan seberapa banyak aktivitas dan biaya overhead pabrik 

yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Dengan menggunakan Activity 

Based Costing System, harga pokok produksinya untuk Tesco Rp 

13.673,28567, Ferio Rp 36.427,59, Primavera Rp 34.285, Donvito Rp 

28.947dan Top Wafer 21532,73. 

2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan 

antara harga pokok produksi berdasarkan sistem tradisional dengan 

harga pokok produksi berdasarkan Activity Based Costing System. 

Untuk tesco memiliki harga pokok produksi yang lebih besar dengan 

menggunakan Activity Based Costing System dan yang lainnya 

memiliki harga pokok produksi yang lebih kecil. Dengan selisih untuk 
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Tesco Rp 1223,68, Ferio Rp 921,2, Primavera Rp 573,87, Donvito Rp 

102,06 dan Top Wafer Rp 9.591,26 

3. Dengan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat, 

perusahaan dapat menetapkan harga jual yang lebih akurat juga.  

Sehingga perusahaan dapat mengetahui laba yang diperoleh dengan lebih 

baik. Apabila perusahaan hanya menggunakan sistem tradisional, maka 

perusahaan tidak mengetahui biaya produksi yang sebenarnya terjadi. 

5.2.  Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis kepada perusahaan adalah pihak 

manajemen sebaiknya dapat mempertimbangkan perhitungan harga pokok 

produksi dengan menggunakan Activity Based Costing System. Sehingga 

perhitungan yang dilakukan dapat lebih akurat, mengurangi adanya distorsi 

biaya yang telah terjadi, dan dapat menentukan harga jual yang akurat 

sehingga dapat lebih bersaing dengan perusahaan dalam bidang yang sama.  

Penulis juga memberikan saran kepada penulis lain yang akan 

meneliti bidang yang sama agar dapat menggambarkan secara lebih jelas 

menegenai perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan Activity 

Based Costing System. Dan dapat memilih perusahaan yang bergerak 

dibidang lainnya, seperti perusahaan jasa.  

Saran untuk Universitas Kristen Maranatha adalah agar dapat 

menjadikan penelitian ini sebagai reverensi penunjang bagi mahasiswa atau 

mahasiswi yang akan mengambil topik yang sama agar dapat lebih baik lagi 

dalam menyelesaikan penelitian yang dilakukan. 


