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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Ikhtisar Hasil Penelitian 

Akhir dari pembuatan tugas akhir ini yaitu dengan membuat ikhtisar dari 

data yang telah diolah pada bab pembahasan. Pada bab ini penulis dituntut mampu 

membuat kesimpulan, yang mana isi kesimpulan itu merupakan inti dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai harga pokok produksi pada PT. 

Insan Muda Berdikari (IMB). Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dari perhitungan harga pokok 

produksi minuman pada PT. Insan Muda Berdikari (IMB). 

5.1.1. Unsur-unsur Biaya yang Menentukan Harga Pokok Produksi Yoghurt 

Jelly pada PT. Insan Muda Berdikari (IMB) 

PT. Insan Muda Berdikari (IMB) dalam mengitung harga pokok 

produksinya menggunakan metode perhitungan biaya berdasarkan proses, karena 

perusahaan memproduksi produk standar, dan jumlah yang di produksi selalu 

sama setiap harinya. Produk yang Perusahaan hasilkan adalah yoghurt jelly 

berukuran 150 ml dan 180 ml dengan 8 varian rasa yaitu yaitu anggur, strawberry, 

melon, durian, mangga, leci, mocca, dan blueberry. Perhitungan biayanya dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung 

(indirect cost): 
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1. Biaya Langsung (direct cost): 

a. Biaya Bahan Baku : Susu Murni, Gula Rafinasi, Bibit Starter Yoghurt, 

Essence, Air, dan Jelly. 

b. Biaya Tenaga Kerja Langsung: terdiri dari 5 orang karyawan 

2. Biaya Tidak Langsung (indirect cost): 

a. Biaya Overhead Tetap: yang terdiri dari biaya penyusutan mesin 

pendingin, mesin pemasak, dan mesin top seal. 

b. Biaya Overhead Variabel: yang terdiri dari stiker cup, sedotan, gas, 

cup, dan plastik top seal. 

 

5.1.2. Perhitungan Harga Pokok Produksi Yoghurt Jelly pada PT. Insan 

Muda Berdikari (IMB) 

Dalam menentukan harga pokok produksinya, PT. Insan Muda Berdikari 

(IMB) menggunakan metode full costing yaitu metode penentuan harga pokok 

produksi dengan memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga 

pokok. Metode ini menjumlahkan semua unsur biaya pada biaya bahan baku, 

biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap 

dan variabel. 
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5.1.3. Penetapan Harga Jual Yoghurt Jelly pada PT. Insan Muda Berdikari 

(IMB) 

1. Penetapan harga jual menggunakan harga jual normal dengan 

mempertimbangkan taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan 

2. Penetapan laba pada Perusahaan berdasarkan perkiraan laba yang 

diinginkan oleh pemilik PT. Insan Muda Berdikari (IMB) 

3. Jumlah biaya produksi dalam satu bulan untuk yoghurt jelly 150 ml adalah 

Rp. 12.722.953  sedangkan untuk yoghurt jelly 180 ml adalah Rp. 

14.797.479 dan laba yang diharapkan untuk yoghurt jelly 150 ml adalah 

Rp. 3.180.738 sedangkan untuk yoghurt jelly 180 ml adalah Rp. 3.699.370 

4. Harga jual per buah pada yoghurt jelly 150 ml adalah Rp. 2.079 sedangkan 

untuk yoghurt jelly 180 ml adalah Rp. 2.500 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai pembahasan 

harga pokok produksi pada industri makanan PT. Insan Muda Berdikari (IMB), 

penulis memberi sedikit saran atau rekomendasi yang antara lain adalah: 

1. Dalam menghitung harga pokok produksinya, perusahaan kurang teliti 

memperhitungkan biaya overhead tetap yaitu biaya-biaya penyusutan 

dari aset yang dimiliki. Biaya overhead tetap seperti penyusutan 

peralatan tidak diperhitungkan karena pemilik perusahaan berpikir 

bahwa peralatan dan yang digunakan tidak perlu dihitung 

penyusutannya. Maka perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan 
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perusahaan selama ini masih kurang akurat. Hal itu dikarenakan 

kurangnya informasi mengenai biaya overhead pabrik tetap. 

2. Dalam menentukan perhitungan terhadap biaya overhead pabrik,harus 

dilaksanakan dengan tepat dan teliti, bukan hanya dari biaya-biaya yang 

benar-benar terjadi, tetapi juga memperhitungkan biaya-biaya yang 

secara tidak langsung berhubungan dengan produk yang dihasilkan. 

Demikian sedikit rekomendasi dari penulis. Semoga rekomendasi dan 

saran yang diberikan dapat berguna bagi perusahaan dan dapat dijadikan salah 

satu cara untuk meningkatkan kualitas dan melakukan perhitungan harga pokok 

produksi dengan lebih teliti. 

 


