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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan atas biaya produksi yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, maka penulis mencoba menyimpulkannya sebagai 

berikut : 

1. Di dalam penentuan biaya produksi 50 Kn Electric Capstan PT.Pindad 

(Persero) menggunakan metode full costing, yang merupakan metode 

penentuan harga pokok produksi dengan memperhitungkan semua unsur 

biaya produksi kedalam harga pokok produksinya, yang terdiri dari elemen 

biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik yang berperilaku tetap maupun veriabel. Biaya 

bahan baku langsung di bebankan langsung ke produk sesuai dengan 

kebutuhan, yang dihitung dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, 

dengan tujuan agar dalam pembebanan harga bahan baku kepada produk 

tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah. Biaya tenaga kerja lansung 

ditentukan menurut jumlah jam kerja yang dapat diperoleh dari kartu jam 

kerja yang ada di perusahaan. Dan biaya overhead pabrik dihitung dengan 

cara menentukan tarif biaya overhead, tarif biaya overhead dihitung dari 

budget biaya overhead pabrik dibagi dengan budget jam kerja langsung 

yang merupakan bagian dari ketetapan yang ada di perusahaan. Dalam 

perhitungan biaya overhead, perusahaan menetapkan budget biaya 
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overhead pabrik setiap tahun, dengan menggunakan dasar perhitungan 

biaya overhead pabrik pada tahun yang sebelumnya. Biaya overhead 

pabrik yang ditentukan dimuka adalah budget biaya overhead pabrik yang 

dibagi dengan budget jam tenaga kerja langsung yang telah menjadi 

ketetapan yang ada di perusahaan untuk tahun yang bersangkutan. 

2. dalam pengumpulan biaya produksi perusahaan menggunakan metode 

harga pokok pesanan (job order costing), sehingga biaya produksi 

dikumpulkan untuk setiap pesanan dari konsumen secara terpisah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan selama melaksanakan kerja praktek, penulis 

mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi pihak perusahaan yaitu sebagai berikut : 

Dalam pengklasifikasian pengeluaran biaya terutama biaya yang 

merupakan elemen biaya produksi, sebaiknya perusahaan melakukan 

pengklasifikasian kedalam biaya tetap dan biaya variabel, hal ini akan sangat 

membantu dalam pengendalian biaya produksi. Karena dalam pengklasifikasian 

ini perusahaan akan memperoleh informasi berapa besarnya biaya tetap dan 

berapa besarnya biaya variabel yang telah terserap oleh produk, sehingga biaya 

produksi dapat dikendalikan dengan baik. 


