
74 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di CV.Yrama 

Widya terhadap standar yang seharusnya terjadi dengan realisasi yang 

sebenarnya terjadi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut : 

1. CV.Yrama Widya dalam melakukan perhitungan harga pokok 

produksinya dengan cara : menjumlahkan biaya bahan baku 

langsung dan biaya tenaga kerja langsung saja karena biaya 

overhead pabrik tidak ditanggung oleh biaya produksi. Berarti 

CV.Yrama Widya tidak menerapkan metode job order costing 

pada penentuan harga pokok produksinya. Biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja dicatat berdasarkan standar atau pengalaman-

pengalaman yang telah lalu, 

2. Analisis varians yang digunakan untuk menghitung varians yang 

terjadi antara biaya standar dan biaya actual dari bahan baku 

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dari hasil 

analisis varians diketahui film isi memiliki varians unfavorable 

sebesar Rp. 288.000 dengan presentase 13,07%. Film cover 

memiliki varians unfavorable sebesar Rp. 4.000 dengan presentase 

0,18%. Plat isi memiliki varians unfavorable sebesar Rp. 180.000 

dengan presentase 8,1%. Kertas cover memiliki varians favorable 
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Rp. 935.000 dengan presentase 42,44%. Kertas isi memiliki 

varians favorable Rp. 7.140.000 dengan presentase 36,14%. Hasil 

varians tenaga kerja langsung diketahui design cover memiliki 

varians unfavorable  sebesar Rp. 50.000 dengan presentase 5,26%. 

Ongkos cerak isi memiliki varians unfavorable sebesar 

Rp.864.000 dengan presentase 90.95%. ongkos cetak cover 

memiliki varians unfavorable sebesar Rp.36.000 dengan 

presentase 3,75%.  

3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji t, 

dapat disimpulkan bahwa varians untuk bahan baku langsung 

yang masih dalam batas pengendalian  yaitu film isi, film cover, 

dan plat isi.  Uji hipotesis pada varians tenaga kerja langsung 

terhadap tarif tenaga kerja langsung sudah di luar batas 

pengendalian. Varians yang terjadi pada overhead tetap tidak 

dilakukan uji menggunakan t-test karena data dihitung selama satu 

tahun dengan standar anhgaran yang sudah ada. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Agar CV.Yrama Widya dapat menentukan harga pokok produksi dengan 

menghitung dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Biaya standar yang dihitung tidak hanya dari penentuan 

bahan baku dan tenaga kerja saja. 

b. Apabila varians yang terjadi masih dalam batas pengendalian manajemen, 

hal ini harus tetap mendapat perhatian dari manajemen atau staf produksi 
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CV.Yrama Widya. Tindakan yang harus diambil jika varians masih dalam 

batas pengendalian yaitu dengan melakukan perhitungan yang baik dan 

mengetahui kenaikan – kenaikan harga yang disebabkan oleh inflasi 

perekonomian Indonesia. Hal ini bertujuan agar varians yang terjadi 

antara biaya standar yang seharusnya dengan realisasi yang terjadi tidak 

terlalu besar dan manajemen dapat mengantisipasi kemungkinan yang 

terjadi karena akan mempengaruhi harga pokok produksi dari sebuah 

buku. Tindakan yang perlu dilakukan jika sudah diluar batas 

pengendalian manajemen yaitu dengan menyesuaikan harga – harga 

produksi dengan baik sebelum adanya harga pokok produksi agar standar  

yang telah ditetapkan dapat dijalani. 

 


