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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Tujuan utama perusahaan melaksanakan perhitungan harga pokok sewa dan 

hargajual sewa adalah untuk mengetahui unsur biaya yang terdapat dalam 

pperthitungan harga okok penjualan dan mengetahui unsur-unsur biaya yang terdapat 

dalam perhitungan harga pokok sewa tersebut maka PT Bintang Gunung Perkasa 

dapat menentukan harga jual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan atas data dan informasi yang 

terkumpul serta mengkaji ulang penulisan laporan tugas akhir pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penentuan harga pokok sewa alat berat excavator 

a. Dalam penentuan harga pokok sewa alat berat excavator dan bulldozer, 

perusahaan tidak menggunakan metode  ful costing dan metode variable 

costing, karena semua biaya sewa alat yaitu biaya maintenes, biaya 

tenaga kerja, biaya overhead, biaya leasing, dibebankan langsung pada 

biaya sewa alat. 

b. Pengelolaan dalam perhitungan harga pokok sewa alat berat excavator 

dan bulldozer pada PT Bintang Gunung Perkasa adalah dengan adanya 

perhitungan dengan menjumlahkan seluruh unsur-unsur biaya produksi 

yaitu:  

Leasing, biaya pemelirahaan, biaya overhead, gaji operator, gaji helper, 

upah broker, dan  biaya administrasi. Harga pokok sewa yang diperoleh 

PT Bintang Gunung Perkasa sebesar Rp. 39.271.686 untuk excavator, 

dan untuk bulldozer sebesar Rp. 59.646.440  perbulan. 
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2. Penentuan harga jual sewa alat berat excavator dan bulldozer 

a. Dalam perhitungn harga jual sewa alat berat excavator dan  bulldozer 

pada PT Bintang Gunung Perkasa, perusahaan menetukan harga pokok 

terlebih dahulu kemudian harga pokok tersebut ditambahkan dengan 

laba yang telah ditentukan oleh perusahaan. Laba yang ditentukan oleh 

perusahaan adalah sebesar 50% dari harga pokok sewa alat berat. 

b. Dari uraian diata, unsur-unsur biaya yang menetukan harga jual sewa 

alat berat excavator dan bulldozer diantaranya adalah harga pokok sewa 

dan laba yang ditentukan oleh perusahaan. Harga jual sewa yang 

diperoleh PT Bintang Gunung Perkasa sebesar Rp. 59.807.529,00 

perbulan atau perjamnya Rp. 249.196,00 perjam unuk excavator dan 

untuk bulldozer sebesar Rp. 85.877.160,00 perbulan atau perjamnya Rp. 

357.822,00 perjam. 

5.2    Saran  

Sehubungan dengan pembahasan dan penguraian pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulisan akan mencoba memberikan saran yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam memperbaiki dan meningkatkan perhitungna harga jual sewa 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Penulis memberikan saran yang 

berkaitan sebagai berikut: 

Dalam pehitungan harga pokok sewa alat berat perusahaan tidak menggunakan 

metode full costing atau variable costing untuk menghitung harga pokok sewa 

tersebut. Karena dengan menggunakan metode full costing atau variable costing 

perusahaan akan lebih mudah mengetahui unsur-unsur biaya yang terdapat dalam 

harga pokok excavator dan bulldozer. 

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan, semoga saran ini dapat diterima 

dan berguna dalam menyempurnakan kinerja pada PT Bintang Gunung Perkasa , 

khususnya pada penentuan harga pokok sewa dan harga jual sewa alat berat 

excavator dan bulldozer untuk mencegah berbagai kerugian yang mungkin terjadi 

dimasa yang akan datang. 


