
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada BAB IV, penulis 

mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran. 

Kesimpulan tersebut perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang 

dapat dijadikan bahan pengetahuan dari masalah yang dibahas dan saran-saran 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan activity 

based costing. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bagian-bagian 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang diharapkan 

dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terutama yang berhubungan 

dengan penerapan metode activity based costing dalam perhitungan harga pokok 

produksi pada PT. Perkebunan Nusantara VIII.  

 Adapun beberapa kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan perusahaan manufaktur yang 

memproduksi produk hilir salah satunya adalah teh. PT. Perkebunan 

Nusantara VIII memproduksi berbagai macam teh seperti Teh Celup Hitam 

Walini, Teh Celup Lemon Walini, Teh Celup Jahe Walini, Teh Celup 



Organik Walini, Teh Celup Hijau Jepang, dan lain-lain. Dalam menghitung 

besaran harga pokok produksi perusahaan menerapkan metode activity based 

costing. Hal tersebut terlihat dari berbagai biaya aktivitas yang dibebankan ke 

setiap produk. Besarnya alokasi biaya overhead pada masing-masing produk 

diperoleh dengan cara mengalihkan tarif overhead masing-masing penggerak 

biaya (cost driver) dengan besarnya unit penggerak biaya yang di konsumsi 

untuk setiap produk. 

2. Penerapan metode Activity Based Costing dalam pengalokasian biaya 

overhead perusahaaan menghasilkan harga pokok produksi untuk Teh Celup 

Hitam Walini adalah sebesar Rp. 4.844.843.484,74 dengan volume produksi 

2.190.000 Doos, sehingga harga pokok produksi per Doos adalah sebesar                        

Rp. 2212,26. 

3. Dalam penentuan harga jual PT. Perkebunan Nusantara VIII menggunakan 

perhitungan harga jual normal dengan metode full costing. Hal tersebut 

terlihat dari cara perusahaan memperhitungkan semua unsur biaya produksi 

ke dalam harga jual normal yang terdiri dari biaya produksi dan biaya non-

produksi baik yang berperilaku variabel ataupun tetap. Dimana dalam 

penentuan harga jual ini laba yang diharapkan oleh perusahaan adalah 40%. 

 

5.2 Saran 

1. Dengan menerapkan metode activity based costing, penentuan harga pokok 

produksi akan lebih tepat dan akurat. Namun sebaiknya PT. Perkebunan 

Nusantara VIII melakukan ekspansi usaha yang bersifat peningkatan proses 



produksi sehingga dapat meningkatkan biaya overhead sehingga efek dari 

penerapan metode activity based costing akan lebih signifikan. 

2. Penulis menyarankan PT. Perkebunan Nusantara VIII meninjau kembali 

perhitungan harga pokok produksinya terutama dalam pengalokasian biaya 

overhead. 

3. Penulis juga menyarankan PT. Perkebunan Nusantara VIII melakukan 

koreksi terhadap penentuan harga jual dari masing-masing tipe produk agar 

dapat menetapkan harga yang kompetitif terhadap perusahaan sejenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


