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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Perusahaan Mochi “AIFA”, 

berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis:  

1. Perusahaan Mochi “AIFA” telah melakukan pengelompokan dan penggolongan 

biaya yang terjadi di perusahaan. Perusahaan membagi biaya menjadi biaya 

produksi dan biaya beban usaha. Pada dasarnya pembagian yang dilakukan oleh 

perusahaan sudah tepat, namun dalam penggolongan biaya yang ada masih 

terdapat beberapa kekurangan antara lain adalah: 

 Perusahaan belum melakukan pembagian yang rinci untuk biaya produksi. 

seluruh biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dibebankan 

kepada biaya beban usaha. 

 Perusahan belum melakukan penyusutan terhadap peralatan yang digunakan 

untuk berproduksi. 

 Perusahaan menyatukan antara biaya tenaga kerja bagian produksi dengan 

biaya bagian pengiriman dimana seharusnya biaya-biaya tersebut dipisahkan. 

 Perusahaan menempatkan biaya makan karyawan dalam biaya beban usaha 

dimana seharusnya biaya tersebut dijadikan satu dengan biaya tenaga kerja. 

2. Karakteristik produksi perusahaan berproduksi dalam jumlah masal. Dalam 

setiap produksinya perusahaan belum menggunakan metode perhitungan harga 
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pokok produk secara memadai. Hal ini terlihat dari beberapa kekeliruan dalam 

penggolongan biaya yang ada. 

3. Metode perhitungan harga pokok produk sangat penting dalam setiap perusahaan 

termasuk Perusahaan Mochi “AIFA”. Dengan melakukan perhitungan harga 

pokok produk, harga pokok yang didapatkan menjadi lebih akurat. Hasil 

perhitungan harga pokok yang tidak akurat dapat menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. 

Perusahaan menetapkan harga jual dari tiap produknya berdasarkan hasil 

perhitungan harga pokok produk dijumlahkan dengan besarnya laba yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

Penggunaan data biaya produksi atau harga pokok oleh perusahaan sebagai 

bahan pertimbangan dalam membuat keputusan harga jual produk sehingga 

perusahaan memperoleh keyakinan bahwa harga jual yang telah ditetapkan telah 

dapat menutup seluruh biaya yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan belum 

melakukan perhitungan harga pokoknya secara memadai. Penetapa harga jual yang 

dilakukan perusahaan sudah cukup baik namun memerlukan beberapa pertimbangan 

sehubungan dengan perhitungan harga pokok produk yang masih belum memadai. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan temuan-temuan dan kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian di 

Perusahaan Mochi “AIFA”, penulis mencoba memberikan beberapa saran untuk 
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perusahaan yang diharapkan dapat membantu perusahaan untuk melakukan 

perbaikan dalam waktu-waktu mendatang. Berikut ini merupakan saran-saran 

penulis: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan dalam penggolongan biaya yang 

ada. 

2. Perusahaan sebaiknya melakukan pembagian kerja secara lebih baik sehingga 

memudahkan dalam penghitungan pengalokasian biaya tenaga kerja. 

3. Perusahaan sebaiknya melakukan pencatatan secara rinci untuk setiap barang 

yang keluar masuk perusahaan sehingga memudahkan perhitungan dan 

pengendalian dalam perusahaan. 


