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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan atas biaya produksi produk 

rantai pemukul dan casing pump pada divisi T&C (Tempa dan Cor) PT Pindad 

(Persero), penulis memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode biaya produksi yang digunakan pada Divisi T&C  PT Pindad 

(Persero) adalah menggunakan metode jod order costing dan pendekatan full 

costing, hal ini disesuaikan dengan sifat produk PT Pindad (Persero) dimana 

produksi dilaksanakan berdasarkan perintah pengerjaan dengan adanya nomer 

order. Jadi untuk semua biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan dalam 

memproduksi produk diakumulasikan pada nomer order yang bersangkutan. 

2. Unit organisasi yang terlibat secara langsung dalam perhitungan biaya 

produksi di Divisi T&C (Tempa dan Cor) adalah subdep engineering, subdep 

rendalprod/PPC, Biro pengadaan (Biro Ada), penanggungjawab gudang, 

subdep produksi. Dalam perhitungan biaya produksi digunakan beberapa 

dokumen, catatan dan laporan diantaranya adalah BMM, Kartu Urutan Kerja, 

Bukti Pengeluaran Material, Tarif Jam Orang,  

3. Elemen-elemen biaya produksi pada produk rantai pemukulda dan casing 

pump Divisi T&C (Tempa dan Cor) terdiri dari biaya  bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan  biaya overhead pabrik. Biaya  bahan baku dapat 

diidentifikasi secara langsung ke produk dalam rangka mengahasilkan barang 

untuk dijual. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya operator langsung 

digunakan pada proses produksi diantaranya pembayaran gaji. Disamping 

kedua elemen biaya tersebut, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk 

produk yang diproduksi pada Divisi T&C (Tempa dan Cor) tidak mudah 

diidentifikasi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan kegiatan penelitian 

pada Divisi T&C (Tempa dan Cor) PT Pindad (Persero), penulis mencoba 

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Divisi T&C (Tempa 

dan Cor). Adapun saran yang dapat diberikan yakni: metode perhitungan biaya 

produksi pada Divisi T&C (Tempa dan Cor) yang menggunakan metode full 

costing sebaiknya didukung dengan  laporan biaya overhead lebih rinci dan 

lengkap. Biaya overhead pabrik yang lengkap akan memperlihatkan jenis biaya 

yang termaksud biaya variabel dan yang termaksud biaya tetap. Kemudahan 

mengidentifikasi biaya overhead akan membantu dalam melakukan penganggaran 

untuk order produk selanjutkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


