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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

1. Dalam proses produksi yang dilakukan di PT. Pindad (Persero) khususnya 

pada Divisi Tempa dan Cor, dimana proses produksinya dilakukan sesuai dengan 

permintaan pesanan oleh konsumen atau pemesanan kepada perusahaan. PT. 

Pindad (Persero) menghasilkan jenis produk militer dan komersil berupa senjata, 

munisi, tempa dan cor, mesin industri, serta bahan peledak komersial. 

2. Unsur-unsur biaya produksi pada pesanan produksi 50 pcs Bucket Teeth 

V81VX (PAMA) yang diterima oleh PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa dan Cor 

dari PT. Kaltim Prima Coal yaitu untuk bahan baku langsung membutuhkan 14 

bahan baku yaitu Alumunium Scrap, Carburizer, Ferro Silicon (SI 75%), Ferro 

Molibdenum, Ferro Mangan HC, Ferro Chrome HC, Slag Removal, Baja Scrap 

ST 37 Ex Automotif, Pasir Silic AFS/GFN 30-45, Furan Catalyst, Furan Binder, 

Carbon Cup for Quick CE Meter, Thermocouple (Temtip) DIA 30x290 mm, tidak 

hanya bahan baku langsung yang termasuk unsur-unsur biaya produksi tetapi ada 

unsur-unsur lain yang mempengaruhi juga yaitu biaya tenaga kerja langsung dan 

biaya overhead pabrik. 

3. Metode pengumpulan biaya produksi dalam menghitung harga pokok 

pesanan Bucket Teeth V81VX (PAMA) pada PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa 

dan Cor adalah job order costing yaitu pengumpulan biaya produksi yang 

dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produk per-satuan dihitung 

dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah 

satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan, untuk metode perhitungan harga 

pokok perusahaan menggunakan metode full costing yaitu perhitungan harga 

pokok produk yang memperhitungkan semua unsur biaya seperti biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat 

variable atau tetap, sedangkan untuk sistem pembebanan biaya perusahaan 
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menggunakan sistem biaya normal yaitu sistem pembebanan biaya kepada produk 

yang sesungguhnya diserap untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung 

sedangkan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang sudah ditentukan 

dimuka. 

4. Perhitungan harga jual produk pada PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa 

dan Cor dihitung dengan menggunakan pendekatan harga jual normal (normal 

pricing), yaitu harga pokok untuk pesanan tertentu ditambah dengan mark up / 

persentase laba yang diinginkan oleh perusahaan sama dengan harga jual yang 

dibebankan pada kepada pemesan. 

 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dikemukakan penulis dibawah ini, kiranya dapat 

membantu PT. Pindad (Persero) Divisi Tempa dan Cor, untuk menjadi bahan 

masukkan di masa yang akan datang, diantaranya yaitu :  

1. Seharusnya perusahaan mengadakan pelatihan sistem aplikasi yang baru 

secara rutin minimal 1-3 bulan sekali, hal itu dilakukan untuk 

mempermudah karyawan supaya tidak kesulitan menerapkan sistem dalam 

menghitung harga pokok produk. 

2. Perusahaan sebaiknya lebih rinci dalam menghitung biaya produksi 

terutama pada biaya overhead pabrik hal ini dilakukan agar perhitungan 

harga pokok produk lebih akurat. 


