
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan atas biaya produksi yang telah 

ditetapkan oleh pihak perusahaan, penulis mencoba memberi kesimpulan sebagai        

berikut : 

1. Elemen – elemen biaya produksi hydraulic – diagram terdiri dari biaya bahan 

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

dibebankan langsung ke produk sesuai dengan kebutuhan, biaya bahan baku 

dihitung dengan metode rata – rata bergerak yaitu dengan cara mengalikan jumlah 

per komponen persediaan yang dikeluarkan dengan harga rata – rata persediaan 

per komponen, biaya tenaga kerja langsung ditentukan menurut jumlah jam kerja 

yang dapt diperoleh dari kartu jam kerja yang ada diperusahaan, dan biaya 

overhead dihitung dengan cara menentukan tarif biaya overhead, tarif biaya 

overhead dihitung dari estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan budget jam 

tenaga kerja langsung. 

 

2. PT PINDAD menggunakan pembebanan harga pokok pesanan ( job order costing 

) dalam menghitung biaya produksi hydraulic – diagram , biaya produksi 

dikumpulkan untuk setiap pekerjaan secara terpisah sehingga setiap pekerjaan 

dapat dipisahkan identitasnya. Untuk perhitungan biaya produksi hydraulic – 

diagram, perusahaan menggunakan metode full costing, semua biaya produksi 

yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

yang berperilaku variabel maupun tetap dibebankan langsung pada biaya 

produksi, dengan sistem pengukuran biaya Normal Cost System dimana biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dihitung berdsarkan biaya yang 

sesungguhnya terjadi ( actual ) sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan 

biaya yang ditentukan dimuka ( predetermine ) 

 

 

 



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan selama melaksanakan kerja praktek, penulis 

mencoba memberikan saran – saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi pihak perusahaan.  

1. Melakukan kontrol yang baik di dalam mengendalikan biaya yang akan 

dikeluarkan, terutama pada saat memperkirakan biaya yang di estimasi atau yang 

dianggarkan agar biaya aktual tidak akan terlihat terlalu besar atau terlalu kecil 

dari yang sudah di estimasi atau yang dianggarkan sebelumnya. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan yang sudah baik, sehinnga perusahaan dapat 

menghasilkan produk yang lebih berkualitas agar mendapatkan kepercayaan yang 

lebih banyak dari konsumen, hal ini dapat meningkatkan laba seperti yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


