
75 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil laporan tugas akhir atas pengamatan dan pembahasan 

mengenai biaya standar dan biaya sesungguhnya bahan baku, tenaga kerja 

langsung, dan overhead pabrik produk e-clip pada PT PINDAD (Persero) 

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penetapan biaya produksi yang terdiri dari penetapan biaya bahan baku, 

penetapan biaya tenaga kerja langsung, dan penetapan biaya overhead 

pabrik pada PT PINDAD (Persero) dilakukan dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tersebut seperti fluktuasi 

harga untuk bahan baku. Penetapan biaya bahan baku standar dihitung 

dengan cara mengalikan kuantitas standar bahan yang digunakan 

dengan harga standar bahan baku yang berlaku saat itu. Penetapan biaya 

tenaga kerja langsung standar dihitung menurut jam kerja standar pada 

tiap proses pengerjaan produk e-clip dikalikan tarif upah standar, 

dengan kebijakan perusahaan menetapkan jam kerja untuk satu bulan 

yaitu 20 hari dengan shift 3 jam kerja sehingga total jam kerja adalah 60 

jam kerja. Penetapan biaya overhead standar dihitung berdasarkan jam 

mesin dikalikan tarif standar overhead pabrik. 

2. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya pembuatan e-clip pada PT 

PINDAD (Persero) telah dilakukan dengan baik, dimana perhitungan 



76 
 

biaya produksi ( biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya 

overhead pabrik) sesungguhnya dilakukan setelah adanya penetapan 

perhitungan biaya standar. 

3. Metode selisih yang digunakan oleh PT PINDAD (Persero) adalah 

dengan metode satu selisih, yaitu membandingkan total biaya standar 

dengan total biaya sesungguhnya untuk setiap elemen biaya produksi. 

Analisis selisih yang terjadi antara penetapan biaya standar dan 

sesungguhnya diperlakukan oleh perusahaan sebagai penambah laba 

kotor karena seluruh selisih menghasilkan selisih menguntungkan, 

kemudian dilaporkan ke dalam rekening laporan laba rugi oleh bagian 

akuntansi. 

4. Perhitungan biaya standar akan dijadikan pembanding dengan biaya 

sesungguhnya yang terjadi. Sehingga perhitungan biaya standar dapat 

dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan produksi agar berjalan 

secara efektif dan bekerja pada tingkat biaya yang seharusnya 

dilaksanakan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil laporan tugas akhir pada PT PINDAD (Persero), secara 

keseluruhan penulis menilai bahwa penetapan, perhitungan, dan perlakuan 

terhadap selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya bahan baku pada PT 

PINDAD (Persero) telah berjalan cukup baik namun perlu ada pembenahan yang 
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bertujuan memperbaiki kekurangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Perusahaan lebih memperhatikan penggunaan bahan baku serta 

pengiriman yang dilakukan oleh pemasok, sehingga pada proses 

produksi tidak terbengkalai apabila ada pegiriman bahan baku yang 

terhambat.  

2. Lebih meningkatkan efisiensi pada proses produksi, mulai dari bahan 

baku, meningkatkan kinerja karyawan serta pengelompokan biaya 

overhead pabrik yang lebih spesifik pada setiap produk. Sehingga 

perusahaan dapat mengerjakan produk pesanan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan dan menghindari terjadinya keterlambatan.  


