
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan   

1. Unsur-unsur biaya produksi pada pesanan  produksi 1000 pcs sepatu kulit 

yang diterima oleh CV Dhira Citra Collection dari CV Arista  yaitu untuk bahan 

baku langsung membutukan 4 bahan baku yaitu bahan kulit import, bahan kulit 

garut lokal, bahan kulit sapi lokal dan TPR ( thermo plastic rubber ), tidak hanya 

bahan baku langsung yang termasuk unsur-unsur biaya produksi tetapi ada unsur-

unsur lain yang mempengaruhi juga yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya 

overhead pabrik. 

2. Metode pengumpulan harga pokok dalam menghitung harga pokok 

pesanan sepatu pada CV Dhira Citra Collection adalah job order costing yaitu 

pengumpulan biaya produksi yang dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga 

pokok produk per-satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi 

untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang 

bersangkutan, untuk metode perhitungan harga pokok perusahaan menggunakan 

metode full costing yaitu yaitu perhitungan harga pokok produk yang 

memperhitungkan semua unsur biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung dan biaya overhead pabrik yg bersifat variabel atau tetap, sedangkan 

untuk sistem pembebanan biaya perusahaan menggunakan sistem biaya normal 

yaitu sistem pembebanan biaya kepada produk yang sesungguhnya diserap untuk 

biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung sedangkan biaya overhead pabrik 

berdasarkan tarif yang sudah ditentukan dimuka 

 

 



 
 

3. Perhitungan harga jual produk pada CV Dhira Citra Collection dihitung 

dengan menggunakan pendekatan harga jual normal ( normal pricing ), yaitu 

harga pokok untuk pesanan tertentu ditambah dengan mark up / persentase laba 

yang diinginkan oleh perusahaan sama dengan harga jual yang dibebankan pada 

kepada pemesan. 

 

5.2  Saran 

 Beberapa saran yang dikemukakan penulis dibawah ini, kiranya dapat 

membantu CV Dhira Citra Collection, untuk menjadi bahan masukkan di masa 

yang akan datang, diantaranya yaitu : 

1. Seharusnya perusahaan mengadakan pemeliharaan mesin secara rutin 

minimal 3-6 bulan sekali dengan demikian perusahaan harus mempunyai 

anggaran khusus untuk biaya pemeliharaan mesin, hal itu dilakukan untuk 

meminimalisasi terjadinya produk cacat. 

2. Perusahaan sebaiknya lebih rinci dalam menghitung biaya produksi 

terutama biaya overhead pabrik hal ini dilakukan agar perhitungan harga 

pokok produk lebih akurat.    

  

 

 

 

 

 

 

 


