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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pengamatan dan pembahasan hasil Laporan Tugas Akhir 

mengenai biaya produksi pada ramp door CN-235 pada PT. Dirgantara 

Indonesia, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan proses produksi ramp door, PT. Dirgantara Indonesia 

masih memiliki kendala dalam ketidaktepatan waktu pengerjaan yang 

disebabkan oleh kurangnya persediaan bahan baku. Hal yang 

menyebabkan kurangnya persediaan bahan baku  yaitu oleh keterlambatan 

pemesanan bahan baku kepada supplier, keterlambatan pengiriman bahan 

baku, naiknya harga bahan baku yang dibutuhkan. 

2. Perhitungan biaya produksi ramp door ditetapkan atas dasar biaya 

produksi sebelumnya. Dalam penetapan biaya produksiramp door pada 

PT. Dirgantara Indonesia terdiri dari penetapan biaya bahan baku, 

penetapan biaya tenaga kerja langsung, penetapan biaya overhead  pabrik. 

Penetapan biaya bahan baku mencakup penetapan kuantitas bahan baku, 

harga bahan baku, dan perhitungan biaya bahan baku dengan cara 

mengalikan kuantitas bahan baku dengan harga bahan baku. Penetapan 

biaya tenaga kerja langsung mencakup jam tenaga kerja langsung, tarif 

tenaga kerja langsung per jam, dan perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung, dengan cara mengalikan jam tenaga kerja langsung dengan tarif 

tenaga kerja langsung per jam. Sedangkan penetapan biayaoverhead 

pabrik mencakup penetapan kapasitasoverhead, tarif overhead, dan 

perhitungan biaya overhead pabrik dengan cara mengalikan kapasitas 

overhead dengan tarif overhead. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa perhitungan biaya produksi ramp door telah sesuai dengan teori 

perhitungan biaya produksi. 

3. Metode perhitungan biaya produksi ramp door yang diterapkan pada PT. 

Dirgantara Indonesia yaitu dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, 
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biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik.Perhitungan 

analisa biaya produksi atas pembuatan ramp door CN-235 disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Perhitungan Analisa Biaya Produksi 

Ramp Door Pesawat CN-235 

Periode 2011 

Keterangan Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 798.899.300,00 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 14.400.000,00 

Biaya Overhead Pabrik    7.050.000,00 

Biaya Produksi 820.349.300,00 

 

Tabel 5.2 

Perhitungan Analisa Biaya Produksi 

Ramp Door Pesawat CN-235 

Periode 2012 

Keterangan Jumlah (Rp) 

Biaya Bahan Baku 714.568.850,00 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 10.800.000,00 

Biaya Overhead Pabrik    5.767.000,00 

Biaya Produksi 731.135.850,00 

 

 Dalam perhitungan biaya produksi pada tahun 2011 maupun 2012, 

perusahaan tidak memasukkan biaya penyusutan aktiva tetap, tenaga kerja tidak 

langsung, asuransi dan pajak ke dalam perhitungan biaya overhead satuan 

komponen produk. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil Laporan Tugas Akhir pada PT. Dirgantara Indonesia, 

selaku penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Divisi pengadaan dan logistik harus saling berkomunikasi dengan divisi 

keuangan perusahaan untuk membantu menangani keterlambatan proses 

produksi. Kemudian, divisi pengadaan dan logistik harus bisa 

mengestimasikan persediaan bahan baku yang sedang dan akan dibutuhkan 

pada proses produksi. Selain itu, divisi keuangan perusahaan dapat 

mempersiapkan anggaran untuk memesan bahan baku yang dibutuhkan 

kepada supplier.  

2. Perusahaan dapat meningkatkan kompetensi karyawan di bidang akuntansi 

dengan cara memberikantraining pada karyawan di bagian akuntansi, 

mendatangkan tenaga ahli di bidang akuntansi, dan mengirimkan karyawan di 

bagian akuntansi ke seminar atau workshopmengenai akuntansi. Dengan cara 

ini diharapkan kedepannya karyawan di bagian akuntansidapat lebih akurat 

lagi dalam menetapkan dan menghitung biaya produksi, terutama dalam hal 

pengklasifikasian dan pengalokasian biaya overhead pabrik. 

3. Perusahaan harus dapat mengklasifikasikan dan mengalokasikan biaya 

penyusutan aktiva tetap, tenaga kerja tidak langsung, asuransi dan pajak 

kedalam perhitungan biaya overhead pabrik terutama biaya penyusutan aktiva 

tetap kedalam biaya produksi komponen agar tidak terjadi perubahan yang 

cukup signifikan dalam perhitungan biaya produksi dan dapat membuat 

perhitungan biaya produksi lebih akurat dengan menambahkan biaya 

penyusutan aktiva tetap kedalam biaya overhead pabrik. 

4. Perusahaan dalam melakukan perhitungan biaya produksi mengacu pada 

tahun sebelumnya, sehingga biaya produksi tahun 2011 dijadikan biaya 

standar yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada tahun 

2012.Sehingga perusahaan harus mengevaluasi selisih yang timbul akibat 

perbedaan perhitungan biaya produksi tahun 2011 dan tahun 2012 agar tidak 
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terjadi kekeliruan dalam laporan laba rugi tahun 2012 dengan selisih yang 

cukup tinggi. 


