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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi 

untuk produk cacat pada Divisi Tempa dan Cor PT. Pindad (Persero), penulis 

memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh PT. Pindad 

(Persero) khususnya pada Divisi Tempa dan Cor adalah metode job order 

costing, hal ini sesuai sifat produk PT. Pindad (Persero) dimana produksi 

dilaksanakan berdasarkan perintah pengerjaan yang berdasarkan kontrak. Maka 

untuk semua biaya yang digunakan dalam memproduksi produk dipatok 

berdasarkan jumlah order dan diakumulasikan pada nomor order yang 

bersangkutan. Metode perhitungan harga pokok produksi yang digunakan oleh 

PT. Pindad (Persero) adalah metode full costing, karena perhitungan harga pokok 

produksinya membebankan seluruh biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan 

baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

Perhitungan dengan metode full costing dapat dilihat dalam penghitungan harga 

pokok produksi untuk tiap-tiap produk. 

2. Dilihat dari hasil produksi pada tahun 2013, persentase produk cacat pada Divisi 

Tempa dan Cor PT. Pindad (Persero) adalah sebagai berikut: 

a. Batas toleransi kecacatan untuk produk rumah mekanik pada departemen 

tempa adalah sebesar 1,5%, sedangkan persentase produk cacat pada tahun 

2013 sebesar 0,54%. 

b. Batas toleransi kecacatan untuk produk shoulder for e-clip pada departemen 

cor 1 adalah sebesar 5,5%, sedangkan persentase produk cacat pada tahun 

2013 sebesar 1,35%. 
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c. Batas toleransi kecacatan untuk produk badan GT5 PE-A2 pada departemen 

cor 2 adalah sebesar 4,5%, sedangkan persentase produk cacat pada tahun 

2013 sebesar 1,53%. 

d. Batas toleransi kecacatan untuk produk e-clip R54 pada departemen praska 

adalah sebesar 1,5%, sedangkan persentase produk cacat pada tahun 2013 

sebesar 0,31%. 

Berdasarkan persentase produk cacat di atas, dapat dilihat bahwa tingkat 

kecacatan produk pada setiap departemen produksi masih di bawah batas toleransi 

kecacatan produk yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan kegiatan penelitian pada Divisi Tempa dan Cor PT. Pindad 

(Persero), penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat khususnya bagi pihak perusahaan. Adapun saran yang penulis berikan 

terhadap perusahaan, yaitu 

1. Untuk meminimalisasi terjadinya produk cacat, sebaiknya departemen produksi 

mengontrol biaya produksi. Misalnya, menyeleksi lebih ketat spesifikasi bahan 

baku yang digunakan, melaksanankan efektifitas dan efisiensi tenaga kerja, serta 

pengendalian biaya overhead pabrik yang memadai sehingga perusahaan dapat 

meminimumkan biaya perbaikan yang timbul karena produk cacat. 

2. Untuk menanggulangi terjadinya cacat produk lagi dikemudian hari, maka 

sebaiknya perusahaan harus secara rutin mengadakan pelatihan kepada para 

operator yang melakukan kegiatan produksi agar keterampilan dan 

pengalamannya bertambah sehingga dapat meminimalkan terjadinya produk 

cacat yang diakibatkan oleh human error. 


