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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari objek penelitian yang penulis lakukan 

mengenai “Peranan Perhitungan Harga Pokok Standar Sebagai Alat Bantu Bagi 

Manajemen Dalam Menentukan Harga Jual”, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan- kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. PD “SURYA”  telah menetapkan standar biaya bahan baku dalam kegiatan 

operasinya, tetapi standar biaya yang diterapkan perusahaan belum cukup baik. 

Hal ini terlihat dari selisih harga bahan baku dimana harga bahan baku yang 

sebenarnya lebih besar dari standar harga bahan baku standar yang telah 

ditetapkan.Standar harga bahan baku ditetapkan berdasarkan harga bahan baku 

yang berlaku dipasaran pada saat itu, tanpa mempertimbangkan kemungkinan 

kenaikan harga bahan baku yang disebabkan oleh faktor lainnya (contoh : 

kenaikan harga bensin) .  

2. PD “SURYA” memilih metode pengumpulan harga pokok berdasarkan pesanan 

yang artinya bahwa perusahaan berproduksi memenuhi pesanan dari pelanggan. 

Metode ini merupakan metode yang paling baik karena perusahaan dapat 

mengetahui serta memenuhi selera konsumen dibandingkan dengan berproduksi 
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secara massa yang adakalanya konsumen tidak lagi menyukai produk tersebut. 

Selain itu dengan metode pengumpulan harga pokok berdasarkan pesanan ini 

memudahkan perusahaan dalam menghitung harga pokok produknya mengingat 

produk yang dihasilkan oleh PD “SURYA” sangat beraneka ragam. 

3. Standar biaya tenaga kerja langsung yang ditetapkan perusahaan berdasarkan 

jenis pesanan, dan tarifnya berbeda-beda setiap pesanan. Hal ini disebabkan 

karena tingkat kesulitan dan lama pengerjaan untuk membuat suatu pesanan, 

selain itu disebabkan juga untuk memenuhi selera dan kemampuan konsumen 

dalam memilih pesanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 

4. Biaya overhead pabrik ditetapkan 10% dari total biaya tenaga kerja langsung. 

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bahan baku, barang dalam 

proses, dan barang jadi biasanya dilakukan oleh 1 sampai 2 orang. 

 

5.2 Saran  

 Dari kesimpulan diatas, penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran 

yang berguna bagi perusahaan yang bersangkutan. Saran-saran yang akan 

dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:  

1. PD “SURYA” perlu mempertimbangkan untuk memperbaharui standar bahan 

baku yang telah ditetapkan karena terdapat selisih yang kurang menguntungkan 

dalam beberapa periode berhubung harga bahan baku yang sesungguhnya dipakai 

lebih besar dari standar kuantitas bahan baku yang dipakai, yang disebabkan oleh 
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faktor lain. PD “SURYA” perlu memantau harga pasar agar harga standar yang 

dipakai masih relevan dengan kondisi yang aktual. 

2. PD “SURYA” perlu meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bahan 

baku yang dibeli supaya dapat diketahui apakah bahan baku yang dibeli tersebut 

sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, serta melakukan pencatatan 

setiap pemakaian bahan baku secara akurat sehingga dapat mengurangi 

pemborosan biaya. Pengawasan terhadap pekerjapun perlu ditingkatkan agar hasil 

yang dikerjakan sesuai dengan pesanan, dan mengurangi kemungkinan kesalahan 

yang mungkin terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan.  

3. PD “SURYA” dalam menetapkan standar kuantitas bahan baku harus 

mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin terjadi akibat kesalahan tenaga 

kerja. 
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