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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil dan juga beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat dalam perusahaan. 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

        Bahwa penerapan ABC untuk CV. Agro Duta akan menghilangkan 

terjadinya over costing serta kemungkinan terjadinya subsidi silang antara 

produk yang satu dengan produk yang lain, karena dasar pembebanan 

biaya overhead pabrik disesuaikan dengan jenus dan karakteristik aktivitas 

yang menyerap sumber daya. Dan kemudian hal tersebut menyebabkan 

perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. 

5.2. SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka saran-saran 

yang dapat diberikan adalah: 

1. Oleh karena perusahaan mempunyai persentase biaya overhead yang 

cukup besar dalam harga pokok produknya, maka pembebanan biaya 
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overhead pabrik ke produk secara lebih tepat sangat berguna bagi manager 

untuk mengambil keputusan. Selain itu, karena proporsi biaya overhead 

yang tidak berhubungan dengan unit adalah cukup besar terhadap total 

biaya overhead pabrik, maka untuk menghindari terjadinya over costing, 

under costing maupun distorsi harga pokok produk dalam membebankan 

overhead pabrik, sebaiknya perusahaan menggunakan cost driver (pemicu 

biaya) berdasarkan unit dan non unit sesuai dengan jenis dan karakteristik 

aktivitas yang menyerap sumber daya dalam pembebanan biaya overhead-

nya (metode ABC). 

2. Dengan membebankan biaya overhead sesuai aktivitas, dapat menetapkan 

harga jual yang lebih tepat untuk tiap produk, sehingga tidak kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh laba yang maksimal. Selain itu, penerapan 

ABC akan memberikan informasi tentang biaya aktivitas, yang 

memungkinkan manager untuk menekan aktivitas yang menimbulkan 

biaya tetapi tidak bernilai tambah sehingga harga jual yang ditetapkan 

untuk tiap produk dapat lebih bersaing lagi. 

Namun demikian perlu diperhatikan juga bahwa penerapan ABC menuntut 

konsentrasi dan kerja sama antar pihak akuntansi biaya dan pihak 

produksi, selain penggunaan waktu yang lebih banyak. 

  

 


