
Dengan demikian maka laporan dari bagian akuntansi tentang tarif 

pembebanan biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut: biaya overhead 

pabrik PT. Perkebunan Nusantara VIII untuk komoditas teh pada bulan Juni 2006 

adalah sebesar  Rp 15.557.478.615 dengan jumlah unit produksinya adalah 

sebesar 4.010.889 kg dari hasil yang diperoleh maka tarif pembebanan biaya 

overhead pabrik PT. Perkebunan Nusantara VIII komoditas teh untuk bulan Juni 

2006 adalah sebesar Rp 3.879 / kg. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan atas pembahasan analisis yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya dan kerja praktik yang sudah dilakukan, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Klasifikasi biaya overhead pada PT. PN VIII 



PT. PN VIII mengklasifikasikan biaya overhead berdasarkan atas sifatnya, 

yaitu: 

a. Biaya bahan penolong 

Biaya overhead pabrik yang termasuk ke dalam biaya bahan penolong 

adalah biaya bahan kimia dan pelengkap serta biaya bahan baku dan 

pelengkap. 

b. Biaya reparasi dan pemeliharaan 

Biaya overhead pabrik yang termasuk ke dalam biaya reparasi dan 

pemeliharan ini dalam laporan biaya produksi PT. PN VIII hanya bahan 

bakar solar. 

c. Biaya TKTL 

Yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini adalah gaji staf 

pengolahan, gaji pegawai non staf, upah dan biaya sosial pengawasan, 

upah dan biaya sosial pengolahan basah, upah dan biaya sosial sortasi 

tetap, upah dan biaya sosial sampling/analisis, gaji dan biaya sosial 

pegawai non staf, serta upah dan biaya sosial karyawan tetap. 

d. Biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian terhadap aktiva   

     tetap 

Biaya overhead yang termasuk ke dalam golongan biaya yang timbul 

akibat dari penilaian akan aktiva tetap adalah bangunan pabrik, mesin 

dan peralatan, perabot dan perlengkapan kantor pabrik, unit BPT, alat-

alat dan perlengkapan pengolahan, alat-alat dan perlengkapan sortasi. 

e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu 



Biaya overhead pabrik yang dimasukkan ke dalam kelompok biaya yang 

timbul sebagai akibat berlalunya waktu ini dalam laporan biaya produksi  

PT. PN VIII hanya asuransi pabrik. 

f. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan 

pengeluaran tunai 

Biaya-biaya yang termasuk ke dalam kelompok biaya ini adalah alokasi 

listrik (PLTD), alokasi biaya diesel, muat bongkar, pengepakan BPT, dan biaya 

umum BPT. 

2. Dasar pembebanan tarif biaya overhead pabrik pada PT. Perkebunan 

Nusantara VIII 

PT. PN VIII menetapkan dasar pembebanan tarif biaya overhead atas dasar 

biaya aktual/yang sesungguhnya terjadi di kebun pada saat pengolahannya, 

dengan menggunakan metode unit produksi/output fisik. 

Tarif pembebanan biaya overhead pabrik untuk komoditas teh untuk bulan 

Juni 2006, adalah sebagai berikut: 

estimasi biaya overhead pabrik 
= 

    Rp 15.557.478.615 
 estimasi unit yang diproduksi                          4.010.889 kg 
   
 =         Rp 3.879/kg  

 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama melaksanakan 

kerja praktik, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang diharapkan 

dapat memberikan manfaat khususnya bagi pihak perusahaan yaitu: 



1. PT. Perkebunan Nusantara VIII sebaiknya memisahkan biaya overhead 

pabrik menjadi biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik 

variabel. Pemisahan ini berguna bagi pihak manajemen untuk melakukan 

analisis biaya produksi terutama bila terjadi fluktuasi dalam biaya 

produksi. 

2. Pembebanan biaya overhead lebih baik jika menggunakan dasar atas 

alokasi tertentu, karena dengan penggunaan alokasi akan lebih teliti, adil, 

dan mempercepat perhitungan harga pokok produksi. 

3. Sebaiknya dibuat daftar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya 

overhead dari pusat-pusat biaya departemen pembantu ke pusat biaya 

departemen produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


